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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB475

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Şiş Örücülüğünde Bebek Hırkası

MODÜLÜN TANIMI
Yakadan veya etek ucundan başlayan bebek hırkası ve bebek
tulumu, örerek birleştirme ve süsleme yapımının anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri modülünü almış olmak

YETERLİK Şiş örücülüğünde bebek hırkası örmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğe uygun
bebek hırkası yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak yakadan başlayan bebek hırkası
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak etekten başlayan bebek hırkası
yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak bebek tulumu yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve temiz atölye ortamı

Donanım: Yünler, şiş, örnek modeller, mezur, makas, iğne,
tığ, kurdele, süsleme gereçleri vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları
ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İlk çağlardan bu zamana kadar insanoğlu, iklim ve dış etkilerden korunmak ve bazı
gereksinimlerini karşılamak amacıyla yaptığı örgülere kendinden bir şeyler katarak özgün
ürünler meydana getirmiştir.

İlk önceleri basit olarak ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan ürünler kişinin
yaratıcı gücü, el becerisi ve zarif zevki ile birleşince ortaya dekoratif ürünler çıkmıştır.
Bebekleri iklim şartlarından korumak ve giysilerinin tamamlayıcısı olarak kullanılan hırka
ve bebek tulumları, çeşitli ip ve örgü teknikleri kullanılarak yapılmıştır.

Bu modülde şiş örgü bebek hırkası ve bebek tulumu yapımında kullanılan araç
gereçleri tanıyacaksınız. Yaratıcılığınız ve el becerinizle şiş örgü tekniklerini birleştirerek
farklı örgü desenleriyle bebek tulumu ve hırka çeşitleri yapabileceksiniz. Örgüde birleştirme
ve süsleme tekniklerini kullanarak hırka ve tulumu bitirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
yakadan başlayan bebek hırkasını tekniğine uygun ve hatasız bir şekilde yapabileceksiniz.

 Çevrenizde yapılan bebek hırkası modellerini araştırınız.
 Yakadan başlayan bebek hırkası yapımında kullanılan motifleri araştırınız.
 Basılı ve görsel kaynaklardan model taraması yapınız.
 Yakadan başlayan bebek hırkasında kullanılan örgü birleştirme tekniklerini

araştırınız.
 Yakadan başlayan bebek hırkasında kullanılan süsleme yöntemlerini araştırınız.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla

inceleyiniz.

1. YAKADAN BAŞLAYAN BEBEK HIRKASI

Çocukları dış etkenlerden (soğuk, rüzgâr, yağmur) korumak amacıyla ve giysi
tamamlayıcısı olarak kullanılır. Değişik gereçlerden ve çeşitli şekillerde yapılabilir.

Resim 1.1: Yakadan başlayan bebek hırkası Resim 1.2: Yakadan başlayan hırka robası

1.1. Bebek Hırkasının Özellikleri

Hırka bebeğin vücut ölçüleriyle orantılı olmalıdır. Çok sıkı veya çok bol olmamalıdır.
Hırkada kullanılan ip ve süsleme gereçleri bebek sağlığına uygun olmalıdır. Kullanılan
iplikler genellikle yumuşak ve tüysüz olmalı pastel renkler tercih edilmelidir. Açık pastel
renkler sert olmadığı için bebek giysilerinde genellikle tercih edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Bebek Hırkaları Yapım Teknikleri

 Yakadan başlayan bebek hırkası (Resim 1.1- Resim 1.2)
 Etek ucundan başlayan bebek hırkası
 Tek tığ ile yapılan bebek hırkası

1.3. Bebek Hırkasında Kullanılan Örgü Birleştirme Yöntemleri

1.3.1. İğne ile Birleştirme

Hırkada bitmiş parçalar (arka, ön, kollar, yaka, cep) birleştirilirken özen
gösterilmelidir. Yapılan işin güzel ve net görünmesi dikişlerin düzgünlüğüne bağlıdır.

Örülen parçalar birleştirilmeden önce tersinden buharlı ütü ile ütü bezi kullanılarak
ütülenmeli ve örgünün dikerken kaymaması için teyellenmelidir. Bu işlem örgü dikişinin
daha net olması için gereklidir.Örgü birleştirmedeki dikiş yönü, örgünün yönü ile aynı
olmalıdır (Resim 1.1).

1.3.2. Makine Dikişi ile Birleştirme

Bebek hırkasının birleştirmelerinde genellikle elde makine dikişi uygulanır. Yan
dikişlerin birleştirilmesi, omuz ve kol dikişleri örgünün tersinden elde makine dikişi ile
dikilmelidir.

Örülüp bitirilmiş iki örgü parçası yüz yüze kapatılır. Dikerken kaymasını önlemek için
teyellenmelidir. Örgünün kendi yönü ile kenardan 1 cm kadar içeriden, aşağıdan yukarıya
doğru dikilmelidir.

Resim 1.3: Elde makine dikişi

1.3.3. Tığ ile Birleştirme

 Sık iğne yöntemiyle birleştirme
 Tırabzan yaparak birleştirme
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 Sık İğne Yaparak Birleştirme:

 Bebek hırkasında örülen her parça buharlı ütü ile ütülendikten sonra,
örgünün ön ve arka parçası üst üste getirilerek kaymaması için teyellenir.

 Tığa bir ilmek dolanarak örgünün ön yüzünden, ilmeklerin arasından
önden arkaya doğru batırılır.

 Üzerine atılan ipi (ilmeği) alarak batırıldığı yerden tığ geri çekilir.

 Bu şekilde hırkanın birleştirme işlemi yapılmalıdır.

Resim 1.4: Sık iğne ile birleştirme

 Tırabzan Yaparak Birleştirme:

 Tığ üzerinde başlangıç ilmeği oluşturulur.

 Örgünün ön ve arka parçaları üst üste konmalıdır.

 Tığ örgüye önden arkaya doğru batırılır. Tığa bir ilmek dolayarak aynı
yerden geri çekilir.

 6 zincir çekilerek tığa bir ilmek dolanır.

 Tığ, ilk battığımız ilmeğin 1 cm ilerisinden önden arkaya doğru batırılıp
yeni bir ilmek ile çekilir.

 Tığ üzerindeki ilmekler üç defada toplanır.

 Bu işlem tekrar edilerek örgünün birleştirilecek olan kısımlarına tırabzan
çekilir.

 Hırkanın tırabzan yapılmış yan ve omuzları üst üste getirilerek sık iğne
tekniği ile birleştirme işlemi yapılır.

Resim 1.5: Tırabzan yaparak birleştirme
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1.3.4. Sürfile Dikişi ile Birleştirme

Kolay ve çabuk yapılması örgü dikişini kolaylaştırmaktadır. Örgünün ucundan ve işe
tersinden başlanması, dikişlerin daha temiz görünmesi sebebiyle çok kullanılan bir
birleştirme yöntemidir.

Örülüp bitirilmiş iki örgü parçası yüz yüze kapatılır. Örgünün kendi yönü ile örgünün
hemen kenarından sürfile dikişi uygulanmalıdır.

1.3.5. Gizli Dikiş ile Birleştirme

Genellikle reglan kollu bebek hırkalarında, desenlerin kaydırılmadan dikilmesi ve
birleştirilmesi için örgü dikişi ön yüzünden yapılmalıdır.

Örülüp bitirilmiş iki örgü parçası işin yüzünden yan yana getirilir. Örgü parçalarının
birinin son iki ilmeği arasındaki yatay ilmekten iğne geçirilip, ikinci parçanın son iki ilmeği
arasındaki yatay yönün altından da iğne geçirilerek dikiş işlemi yapılmalıdır.

Resim 1.6

1.4. Bebek Hırkası Süsleme Yöntemleri

 İğne yardımıyla basit nakış iğnelerini kullanarak süsleme

 Tığ yardımıyla motifler yaparak süsleme

 Kurdele nakışı yaparak süsleme

 Örgü örme tekniklerini kullanarak süsleme

 Kordonlar ve ponponlar yaparak süsleme



7

Resim 1.7: Örgü teknikleri uygulanarak yapılan süsleme

1.4.1. Basit Nakış İğnelerini Kullanarak Süsleme Yapma

Günümüzde moda, bebek hırkalarına da yansımıştır. Ördüğümüz hırkaları genellikle
ya örgü tekniğiyle ya da süsleme teknikleriyle süsleriz. Böylece örgü daha dikkat çekici olur
ve çocuklarımız daha zevkli giyer. Bu çalışmalar örgü teknikleri ile ya da basit nakış iğne
teknikleri kullanılarak yapılır. Örülen hırkanın göze daha hoş görünmesi ve çocuğun severek
kullanması açısından süslemenin önemi büyüktür.

Bebek hırkalarında en çok kullanılan basit nakış iğneleri sap işi, çöp işi, sarma, rokoko
vb. tekniklerdir. Örgü renkli yünler, kukalar, işleme orlonları, kurdeleler ve boncuklarla
işlenerek süslemeler yapılabilir.

Resim 1.8: İğne yardımıyla süsleme Resim 1.9: İğne yardımıyla süsleme
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1.4.2. Rokoko ile Süsleme

 Renkli ipliklerle hırkanın robasına, kol uçlarına, etek uçlarına işlenebilir. İşleme
yapılırken tüysüz ipler tercih edilmelidir.

 İğne, örgünün altından üst kısma çıkartılır. İğnenin üzerine istenilen sayıda iplik
sarılır (İğnenin üzerindeki iplerin düzgün kalmasına dikkat edilmelidir.).

 İğne, örgünün üzerinde ilk battığımız noktadan 1 cm ileriye batırılarak örgünün
altına doğru çekilir.

 Bu şekilde işleme devam edilerek küçük çiçek ve yapraklardan oluşan zarif
süslemeler oluşturulur.

Resim 1.10: Rokoko ile süsleme

Resim 1.11: Rokoko ile süsleme

1.4.3. Sap İşi ile Süsleme

 İğne örgünün altından üst kısmına çıkartılır.

 1 cm ileriden batarak iğne örgünün altına geçirilir.

 Üstteki 1 cm’lik ipin ortasından iğne yukarıya çıkarılır. İşlenen iplik işleyenin
tarafında kalır. Sap işinin tersten görünüşü makine dikişidir. Soldan sağa doğru
çalışılır.
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Resim 1.12: Sap işi ile süsleme

1.4.4. Fantezi Çin İğnesi ile Süsleme

 İğne, örgünün altından üst tarafına çıkartılır.

 İşlenecek yaprak veya çiçeğin kenar hattından yukarıya doğru dik bir hat
yapmak üzere iğne batırılarak örgünün altına çekilir.

 İplik uzunluğu tasarıma göre 5 mm–1 cm arasında değişebilir.

 İğne ilk çıkılan noktanın yanından örgünün üzerine çıkartılır.

 Birinci atılan ipliğe paralel olarak daha uzun veya kısa iplik atılarak işleme
devam edilir. Küçük özgün motiflerle kompozisyon oluşturulur (Resim 3.6).

Resim 1.13: Fantezi Çin iğnesi

1.4.5. Tığ Yardımıyla Motifler Yaparak Süsleme

 Motifin merkezini oluşturarak zincir çekilmelidir. Zincir ilmek başlangıç ilmeği
ile birleştirilerek bir halka oluşturulur.

 3 zincir çekilir, tığa bir ilmek dolanır ortaya batırılarak bir ilmek çekilir.
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 Tığ üzerinde 3 ilmek oluşmuştur. İlmekler birer birer 3 defada toplanır.

 Aynı işlem 4 kez tekrarlanır.

 3 zincir çekilir, tığa ip dolamadan ortaya batırılır.

 Tığa ip dolanıp ilmekler birbirinin içerisinden geçirilir.

 Bu şekilde halkanın içerisi 4’lü, 5’li grupla doldurularak küçük mineler elde
edilir. Hırkanın roba kısmına kol ve etek uçlarına motifler dekoratif bir şekilde
monte edilir.

Tığ yardımı ile motif yapılan süslemelere örnekler:

Resim 1.14 Resim 1.15

Resim 1.16

1.4.6. Kurdele Nakışı ile Süsleme

 Kurdele işleme tekniği ile renk renk çiçeklerden oluşan demetler yapılarak hırka
süslemesi yapılır.
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Resim 1. 17: Kurdele nakışı ile süsleme Resim 1.18: Kurdele nakışı ile süsleme

1.4.7. Büzgü Gül Yöntemi ile Süsleme

 7 mm genişliğinde kurdele 1.20 cm uzunluğunda kesilir.

 Kurdelenin bir kenarından 1 mm içten, kurdele ile aynı renk iplik ile büzgü
alınır.

 İp çekilerek kurdele büzülmelidir.

 Kurdelenin açık iki ucu birbirine tutturulur.

 Elde edilen minik güllerden buketler yapılarak hırkanın süslemesi yapılır.

 Yapraklar için 7 mm genişliğindeki yeşil kurdele, iğne yardımıyla örgünün
altından üstüne çıkartılır.

 Kurdele örgünün üzerinde 1 cm ileriye uzatılır, iğne kurdelenin ortasından
batırılıp örgünün altına doğru çekilir.

 Hazırlanan kurdele çiçeklerin yaprakları bu yöntemle tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir
ortam hazırlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Yakadan başlayan bebek hırkası modeli
araştırınız.

 Modelinize uygun araç gereç seçiniz.

 Tasarladığınız modelinize uygun yün
seçiniz.

 Yününüze uygun şiş numarası
belirleyiniz.

 Yakadan başlayan bebek hırkasının
robasını örmek için şiş üzerine ilmek
atınız.

 Şiş üzerine (3.5 numara) 59 ilmek atınız
(Şiş ve ip kalınlığına göre ilmek sayısı
değişebilir.).

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğü için
ilmeklere hep aynı yönden batırınız.

 Hırka robasının arttırma işlemlerini
yapınız (10+1+9+1+17+1+9+10).

 Hırkanın yakası için 3–4 cm lastik örgü
tekniğini uygulayınız.

 Yaka lastiğini ördükten sonra önler,
kollar ve arka ilmekleri ayırın. Ajur
arttırmalarında kullanılmak üzere birer
ilmek ayırınız.

 Önler için belirlenen ilmeklerden 6’sını
ters örgü tekniğini kullanarak hırkanın
ön pot kısımları olarak örünüz.

 Sıra başlarında ve sıra sonlarında pot
için ayrılan ilmekleri devamlı ters örgü
tekniğini kullanarak örünüz.

 Örgü yüzeyinin düzgün olması için
ilmekleri örerken birbirinden çok fazla
ayırmayınız.

 Robanın ajur artırma işlemlerini
yapınız.

 Önler, kollar ve arkayı örmek için
belirlenmiş ilmek aralarındaki birer
ilmeği iki tarafından, örgünün her ön
sırasında birer ilmek arttırınız.

 Tasarladığınız modelinize uygun olarak
robayı 14–15 cm kadar örünüz.

 Ajur arttırmaları her ön sırada yapınız.

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 1.19

 Hırkanın kollarını örünüz.

 Ön ve arka beden için ayrılan ilmekleri
yardımcı şişlerde bekletiniz.

 Her iki kolu ayrı ayrı 16–17 cm kadar
örünüz.

 Kol ucuna 2–3 cm kadar ters örgü
(haraşo) tekniğini uygulayınız.

 Bütün ilmekleri bir defada kapatınız.

Resim 1.20

 Ön beden için ayrılan ilmekleri tek bir
şiş üzerine alarak örünüz.

 İstenilen örgü tekniğini uygulayarak
22–23 cm kadar örünüz.

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.
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Resim 1.21

 Belirli aralıklarla (3–4 cm) ön pat
üzerinde ilik açınız (Şiş Örücülüğü
Temel Teknikler modülünde ilik
çeşitleri).

 İliklerin büyüklüğünü, düğme
büyüklüğüne göre yapınız.

 İlik aralıklarının eşit olmasına dikkat
ediniz.

 Arka beden için ayrılan ilmekleri tek bir
şiş üzerine alarak örünüz.

 İstenilen örgü tekniğini uygulayarak
22–23 cm kadar örünüz.

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Bebek hırkasını tekniğine uygun olarak
birleştiriniz.

 Hırkanın kollarını örgü birleştirme
tekniklerinden elde makine dikişi
yaparak birleştiriniz.

 Birleştirme işleminde örgünün kendi
ipini kullanınız.

 Dikişlerin düzgünlüğüne ve netliğine
dikkat ediniz.

 Yakadan başlayan bebek hırkasını örgü
süsleme yöntemlerini kullanarak
süsleyiniz.

 Hırkayı süsleme yöntemlerinden bir
veya birkaçını kullanarak süsleyiniz.

 Süslemede renk uyumuna dikkat ediniz.

 Süsleme gereçlerinin bebek sağlığına
uygunluğuna (koparıp ağzına atabilir)
dikkat ediniz.

 Ürün kontrolü yapınız.
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Resim 1.22

 Yakadan başlayan bebek hırkasını
bitiriniz.

Resim 1.23
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. ( ) Hırka bebeğin ………..ölçüleri ile orantılı olmalıdır.

2. ( ) Hırkada kullanılan ip ve süsleme gereçleri bebek ……..uygun olmalıdır.

3. ( ) Bebek hırkaları yapım tekniklerine göre………grupta toplanır.

4. ( ) Hırkada omuz, yan, kol birleştirme dikişleri ……..elde makine dikişi ile

yapılabilir.

5. ( ) Gizli dikiş ile birleştirme örgünün …… yapılmalıdır.

6. ( ) Örülen hırkanın göze daha hoş görünmesi açısından ………önemi büyüktür.

7. ( ) Süsleme çeşitlerinden sap işi tekniğinin tersten görünüşü ……… ………..dir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağladığında
etekten başlayan bebek hırkasını tekniğine uygun ve hatasız bir şekilde yapabileceksiniz.

 Çevrenizde yapılan etekten başlayan bebek hırkası modellerini araştırınız.
 Hırkada kullanılan motif ve desenleri araştırınız.
 Basılı ve görsel kaynaklardan model taraması yapınız.
 Etekten başlayan bebek hırkasında kullanılan örgü birleştirme tekniklerini

araştırınız.
 Etekten başlayan bebek hırkasında kullanılan süsleme yöntemlerini araştırınız.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla

inceleyiniz.

2. ETEKTEN BAŞLAYAN BEBEK HIRKASI

2.1. Bebek Hırkası Tanımı

Bebek hırkası, bebekleri soğuktan, rüzgârdan ve yağmurlardan korumak için çeşitli ip,
değişik teknik ve çeşitli süsleme gereçleri kullanılarak yapılan ve günümüzdeki modayı da
takip eden bir üst giysisidir (Resim 2.1-2.2 ve Resim 2.3-2.4).

Resim 2.1: Etekten başlayan bebek hırkası Resim 2.2: Etekten başlayan bebek hırkası

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.3: Etekten başlayan bebek hırkası Resim 2.4: Etekten başlayan bebek hırkası

2.2. Etekten Başlayan Bebek Hırkasının Özellikleri

Etekten başlayan bebek hırkası, kullanımı ve yapımı kolay olduğu için tercih edilen
bir modeldir. Bebek hırkası modeli çocuğun tipine, ten rengine, birlikte kullanılacak
giysisine göre seçilmeli, uyumuna da dikkat edilmelidir. Kışlık bir hırkanın kalın yünden
yapılmasına veya çift yönlü (iki taraflı) olmasına, fazla ajurlu bir model olmamasına özen
gösterilmelidir. Fazla tüylü ipler kullanılmamalıdır. Süsleme gereçleri hırkanın üzerine
sağlam bir şekilde tutturulmalıdır. İp rengi seçilirken bebeğin cinsiyeti göz önünde
bulundurulmalıdır. Genellikle pastel renkler, kolay temizlenebilir ipler tercih edilmelidir.

2.3. Bebek Hırkası Çeşitleri

Hırkalar yapım tekniklerine ve kullanılan amaçlarına, yaka ve kol kesimlerine göre
çeşitlilik gösterir. Etekten başlayan bebek hırka yakalarında genellikle dik yaka, bebe yaka,
“u“ yaka “v” yaka modeli halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır

Kol kesim tekniklerine göre etekten başlayan hırkaları üç grupta toplayabiliriz: Reglan
kollu hırkalar, takma kollu hırkalar, düz takma kollu hırkalar uygulanmaktadır (Resim 2.5).
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Resim 2.5: Örülmüş hırka modeli
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık ve temiz bir
ortam hazırlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Etekten başlayan bebek hırkası modeli
araştırınız.

 Modelinize uygun araç gereç seçiniz.

 Tasarladığınız modelinize uygun ip
seçiniz.

 İpinize uygun şiş seçiniz.

 Etekten başlayan bebek hırkasının arka
bedenini örmek için şiş üzerine ilmek
atınız.

 Şiş üzerine (3.5 numara) 65 ilmek
atınız.

 Arka bedene 3–4 cm lastik örgü tekniği
yaparak başlayınız.

 Tasarladığınız modelinize uygun deseni
uygulayarak (sepet örgü tekniği, yalancı
Selanik örgü tekniği) 13–14 cm örgüyü
yükseltiniz.

Resim 2.6

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kol takma yerini belirlemek için ilmek
eksiltme işlemini yapınız.

 Kol takma yerini belirlemek için
örgünün iki tarafından 2+2+1+1
şeklinde ilmek eksiltiniz.

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz

 Örgünüzü modelinizle kontrol ediniz.

Resim 2.7

 Etekten başlayan bebek hırkasının ön
bedenini örmek için üzerine ilmek
atınız.

 Hırkanın önlerini ayrı ayrı örünüz.

 Her bir ön parça için 34 ilmek atınız (İp
ve şiş numarasına göre ilmek sayısı
değişebilir.).

 3–4 cm lastik örgü tekniğini
uygulayınız.

Resim 2.8

 Ön bedeni desen uygulayarak 13–14 cm
kadar örüp pat üzerinde ilik açınız.

 Ön patları örmek için 5–6 ilmeğe lastik
örgü tekniğini uygulayınız.

 Pat üzerinde eşit aralıklarla ilik açmaya
özen gösteriniz.
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 Örgü yüzeyinin düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Ön beden üzerinde kol ve yaka
oyuntusunu yapınız.

 Kol takma yerini belirlemek için sıra
başında sıra başlarında 2+2+1+1
şeklinde ilmek eksiltiniz.

 Ön yaka oyuntusunu yapınız.

 Kalan ilmekleri bir defada kapatınız.

Resim 2.9

 Etekten başlayan bebek hırkasının
kollarını örmek için şiş üzerine ilmek
atınız.

 Şiş üzerine 38–40 ilmek atınız.

 Lastik örgü tekniğini kullanınız.

 Kolların desenini uygulayarak
yanlardan arttırma işlemi yapınız.

 Kolları ayrı ayrı örünüz.

 Sıra başında ve sıra sonunda 6 sırada bir
birer ilmek arttırınız.

 Kolun iki tarafından 2+2+1+1 şeklinde
ilmek eksiltiniz.

 Örgüyü 18–20 cm yükselterek ilmekleri
bir defada kapatınız.
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Resim 2.10

 Hırka parçalarını ütüleyiniz.

 Hırka parçalarını birleştiriniz.

 Ütüyü yün ayarına getiriniz.

 Ütüleme işleminde nemli bez kullanınız.

 Ütü yaparken örgü dokusunun
bozulmamasına özen gösteriniz.

 Örgü birleştirme yöntemlerinden birini
seçerek birleştirme yapınız.

 Hırkanın yakasını örünüz.

 Tığ yardımıyla hırkanın boyun
kısmından ilmek çekiniz.

 Modelinize uygun hırkanın yakasını
örünüz.

Resim 2.11

 Etekten başlayan bebek hırkasının
süslemelerini yapınız.

 Süsleme tekniklerinden bir veya bir
kaçını seçerek süsleme yapınız.
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 Etekten başlayan bebek hırkasını
bitiriniz.

 Renk uyumuna dikkat ediniz.

 Süsleme gereçlerinin çocuk sağlığına
uygunluğuna dikkat ediniz.

Resim 2.12

Resim 2.13

 Ürün kontrolü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. ( ) Bebek hırkaları çeşitli ip, değişik teknik ve süsleme gereçleri kullanılarak yapılan

bir ……..giysidir.

2. ( ) Kışlık hırkaların……bir model olmamasına dikkat edilmelidir.

3. ( ) Bebek hırkası yapımında fazla………ipler kullanılmamalıdır.

4. ( ) Etekten başlayan bebek hırkası yapımında birleştirme işlemi yapıldıktan sonra

hırkanın…….kısmı örülmelidir.

5. ( ) Hırkanın ütüleme işlemi yapılırken…….. …….kullanılmasına dikkat edilmelidir.

6. ( )Kol kesim tekniklerine göre etekten başlayan hırkaları……….grupta toplayabiliriz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
bebek tulumunu tekniğine göre uygun ve hatasız bir şekilde yapabileceksiniz.

 Çevrenizde yapılan bebek tulumu modellerini araştırınız.
 Bebek tulumunda kullanılan motif ve desenleri inceleyiniz.
 Görsel ve basılı kaynaklardan model araştırması yapınız.
 Bebek tulumunda kullanılan örgü birleştirme tekniklerini inceleyiniz.
 Bebek tulumunda kullanılan süsleme yöntemlerini araştırınız.
 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla

inceleyiniz.

3. BEBEK TULUMU

3.1. Bebek Tulumunun Tanımı

Çocukların iç çamaşırlarının veya kıyafetlerinin üzerine giydirilen tek parçadan oluşan
giysiye bebek tulumu denir Resim (3.1).

Resim 3.1: Bebek tulumu

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Bebek Tulumunun Özellikleri

Bebek tulumları tek parçadan oluştuğu için kullanımı rahat ve sağlıklıdır. Bebek
tulumu modeli seçerken bebeğin vücut ölçülerine, ten rengine, beraber Kullanılacak
giysisine uygun olarak seçilmelidir. Bebeğin üzerine giydirilmesi kolay bir model olmalıdır.
Bebek tulumu örmek için ip seçiminde bebek cildinin hassasiyetine dikkat edilmeli ve sık
yıkamaya elverişli olanları tercih edilmelidir.

Bebeği rahatsız edecek aşırı süslemelerden kaçınılmalıdır. Kullanılan süsleme
gerecinin yıkamaya elverişli olmasına özen gösterilmelidir. Kullanılacak gereçlerin kimyasal
işlem görmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Bebek tulumu çok amaçlı bir giysidir; hem
pantolon hem de kazak görevi görmektedir. Bebek tulumunun tercih edilme sebebi en çok
bebeğin belinin açılmaması kullanım bakımından önemlidir.

3.3. Çeşitleri

Bebek tulumları yapım tekniklerine, örgü ipi kalınlığına, model değişikliğine,
pantolon boylarının uzun, kısa oluşlarına göre çeşitlilik gösterir.

Bebek tulumları; şort tipi, diz altında biten ve ayak bileğine kadar olan modeller
olmak üzere üç grupta toplanır.

Resim 3.2: Bebek tulumu Resim 3.3: Bebek tulumu
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulamaları yapınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık temiz bir ortam
hazırlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Bebek tulumu modeli araştırınız.

 Modelinize uygun araç gereç seçiniz.

 Tasarladığınız modelinize uygun yün
seçiniz.

 Yününüze uygun şiş seçiniz.

 Modelinize uygun bebek tulumunun
bacak kısımlarını örmek için şiş üzerine
ilmek atınız.

 Tulumun her bir parçası için şiş üzerine
ayrı ayrı 65’er ilmek atınız (3.5 numara
şiş ile).

 Ayak bilekleri için 3-4 cm lastik örgü
tekniği uygulayınız.

Resim 3.4: Bebek tulumu

 Tulumun her iki bacak boyunu ayrı ayrı
örünüz.

 Lastik bitiminde bir defada 2-3 ilmek
arttırınız.

 Lastik bitiminde deseninizi uygulayarak
(haraşo, saç örgüsü, düz örgü tekniği)
bacak boyunu 20 cm kadar yükseltiniz.

 Tulumun ağ kısmını örünüz.

 Tulumun ağ ile bele kadar olan kısmını
örünüz.

 Örgünün her iki tarafından bir defada
onar ilmek artırınız.

 1 cm örgünüzü örünüz.

 Örgünün dışa bakan kısımlarından her
sırada birer ilmek eksilterek örünüz.

 İlave edilen onar ilmeği eksilterek
örünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ



29

Resim 3.5: Bebek tulumu

 İlmek kaçırmamaya dikkat ediniz.

 Örgü yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Örülen parçaları şişten çıkartarak ağ
dikişini yapınız.

 Örülen parçaları şişten çıkartarak ikiye
katlayınız.

 Örgü birleştirme yöntemini kullanarak
tulumun ağ kısmını birleştiriniz.

 İlmek kaçırmamaya dikkat ediniz.

 Bebek tulumunu örgü süsleme
yöntemlerini kullanarak süsleyiniz.

 Bebek tulumunu süsleme
yöntemlerinden bir veya bir kaçını
kullanarak süsleyiniz.

 Renk uyumuna dikkat ediniz.

 Süsleme gereçleri seçerken bebek
cildinin hassasiyetini dikkate alıp, sert
malzemelerden yapılmış gereçleri
kullanmayınız.



30

Resim 3.6: Bebek tulumu
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. ( ) Çocukların iç çamaşırlarının veya kıyafetlerinin üzerine giydirilen tek parçadan

oluşan giysiye bebek……..denir.

2. ( ) Bebeği rahatsız edecek aşırı………kaçınılmalıdır.

3. ( ) Bebek tulumları tek parçadan oluştuğu için kullanımı ………..ve……..dır.

4. ( ) Bebek tulumları yapım tekniklerine göre…..grupta toplanır.

5. ( ) Bebek tulumunun bebeğin üzerine rahat giydirilmesi için…….bir model olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. ( ) Yapılan ürünün güzel ve net görünmesi……….düzgünlüğüne bağlıdır.

2. ( ) ………………güzel görünmesi sebebiyle çok kullanılan bir birleştirme

yöntemidir.

3. ( ) Bebek hırkasının süslemesi yapılırken ………dikkat edilmelidir.

4. ( ) Yakadan başlayan bebek hırkasını örmeye …….… dan başlanır.

5. ( ) Bebek hırkası yapımında kullanılan örgü birleştirme yöntemleri….…grupta

toplanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarınızla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili
konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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YETERLİK ÖLÇME TESTİ

Bebek Hırkası Örme modülü, faaliyetleri ve araştırma sonunda kazandığınız bilgilerin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.

Bebek Hırkası modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz. Yapacağınız ürüne uygun farklı motif ve desenleri birleştirerek ve yaratıcılığınızı
kullanarak bebek hırkası örebileceksiniz. Ürün ölçüsüne uygun şiş üzerine ilmek atınız.
Farklı desen ve motifleri kullanarak bebek hırkası örünüz. Artırma, eksiltme, birleştirme ve
süsleme yöntemlerini kullanarak hırkayı bitiriniz.

 Kullanılacak araç gereçler

 Bebek hırkası model kitapları
 Yün ve şişler
 Mezur
 Makas
 Dikiş malzemesi
 Süsleme gereçleri
 Ütü
 Ütü bezi

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda bebek hırkası modeli tasarlayıp şiş üzerine
uygun sayıda ilmek atabileceksiniz. Farklı örgü teknikleri ile yakadan başlayan bebek hırkası
örebilecek, süslemelerini yapabilecek ve bitirebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma için gerekli araç gereçleri
hazırlayınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Yakadan başlayan bebek hırkası modeli
araştırınız.

 Modelinize uygun araç gereç seçiniz.
 Modelinize uygun yün seçiniz.

 Yününüze uygun şiş seçiniz.

 Yakadan başlayan bebek hırkası için şiş
üzerine ilmek atınız.

 Şiş üzerine modelinize uygun sayıda
ilmek atınız.
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 Hırkanın roba kısmını örünüz.

 Artırma ve eksiltme tekniklerini
uygulayınız.

 Robanın ajurlarını çalışınız.

 Örgü düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Hırkanın kollarını örünüz.

 Ön ve arka beden ilmeklerini yardımcı
şişlerde bekletiniz.

 Her iki kolu ayrı ayrı örünüz.

 Kol boyu uzunluğunu kontrol ediniz.

 Hırkanın arka ve önlerini örünüz.

 Arka ve ön ilmeklerini tek bir şiş
üzerine alınız.

 Tasarlanan deseni uygulayarak arka ve
ön kısmı bitiriniz.

 Bebek hırkasını tekniğine uygun olarak
birleştiriniz.

 Hırkanın kollarını örgü birleştirme
tekniklerinden elde makine dikişi ile
birleştiriniz.

 Birleştirme işleminde örgünün kendi
ipini kullanınız.

 Dikişlerin netliğine dikkat ediniz.

 Örgü süsleme yöntemlerini kullanarak
hırkayı süsleyiniz.

 Hırkanın süslemesini yapınız.

 Renk uyumuna dikkat ediniz.

 Süsleme gereçlerinin bebek sağlığına
uygun olmasına özen gösteriniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Vücut

2 Sağlığına

3 Üç

4
Örgünün
tersinden

5 Yüzünden

6 Süslemenin

7 Makine dikişi

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Üst

2 Ajurlu

3 Tüylü

4 Yaka

5 Ütü bezi

6 Üç

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Tulumu

2
Süslemelerd

en

3
Rahat

Sağlıklı

4 Üç

5 Kolay

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Dikişlerin

2
Sürfile
Dikişi

3
Renk

uyumuna
4 Roba
5 Beş

CEVAP ANAHTARLARI
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