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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB468

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekortif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Cep Örme

MODÜLÜN TANIMI Cep örme tekniklerini anlatan öğrenme metaryelidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri modülünü almış olmak

YETERLİK Cep örmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tekniğine uygun cep
örebileceksiniz.

Amaçlar:

1. Cep ile ilgili terimleri öğrenip uygulayabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak cep çeşitlerini örebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık, temiz ortam

Donanım: Şiş, ip, makas, cetvel, iğneler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış şeklinde
hazırlanan ölçme değerlendirme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracıyla
kazandığınız bilgi ve beceriler değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

El sanatlarının bir kolu olan şiş örücülüğü, ilk çağlardan beri süregelen çevresel
etkilerden yararlanarak giysilere yeni bir biçim ve renk katmış, sanat dünyasına eşsiz bir
güzellik kazandırmıştır. Şiş örücülüğünde; biçimde, desende, renkte doğadan alınmış
motifler kullanılmıştır.

Bugüne dek insanların duygularını, anılarını, yaşantılarını yansıtan örgüler el emeği ve
göz nuruyla yapılmıştır.

Günümüzde herkes moda akımından esinlenip hayal gücünü de kullanarak vücut
özelliğine uygun güzel ürünler oluşturmuşlar ve günümüzde de oluşturmaya devam
etmektedirler.

Bir örgünün istenilen biçimde örülebilmesi için gerekli olan öğrenme ve uygulama
faaliyetlerinin iyi bir şekilde kavranması gerekmektedir.

Bu modül, uygun çalışma ortamı ve araç gereç sağlandığında şiş örücülüğünden cep
örmeyi amaca uygun olarak yapmayı hedeflemektedir.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında cep örme tekniklerinde kullanılan tanım ve kavramları öğrenebileceksiniz.

 Modellerden cep ile ilgili resim araştırması yapınız. Örnekleri inceleyiniz.
 Bilgisayardan güncel örnekler araştırınız.
 Önceden çalışılmış örnekleri sınıf ortamında inceleyiniz.
 Örgüye başlamadan önce örnek model çalışınız.

1. CEP

Cep, giysilerin üzerine taşınabilecek eşyaların konulabilmesi veya süsleme amaçlı
olarak uygulanan, elin rahat bir şekilde içine girip çıkmasını sağlayan, kese şeklinde olan bir
parçadır.

Bu parçanın günün modasına uygun değişik şekilleri vardır. Giysiye uygun olan cep
modelini seçerken vücut özelliği de dikkate alınmalıdır. İyi seçilmiş cep modeli giysiye ayrı
bir güzellik ve estetik katar.

1.1. Cep Çeşitleri

Birçok farklı teknikle cep örmek mümkündür ancak tüm cep çeşitleri genel olarak iki
ana başlık altında toplanabilir.

 Üstten dikilerek yapılan cepler

 İlik tekniği ile yapılan cepler

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Cep Yapımında Kullanılan Araç Gereçler

Cep yapımı hem çok kolay hem de son derece zevklidir. Genellikle her evde bulunan
malzemeler kullanıldığı için ayrıca bir maliyet gerektirmez.

 İp

 Şiş

 Yün iğnesi

 Makas

 Mezura veya cetvel

 Emniyetli iğneler

 Diğerleri

Resim 1.1: İğneler Resim 1.2: Emniyetli iğneler

1.3. Cep Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar

 Cep modele uygun olarak yapılmalıdır.

 Elin rahat girip çıkması sağlanmalıdır.

 Vücut özellikleri dikkate alınmalıdır.

 Cep örmeye geçmeden önce kalıpta yeri belirlenmelidir.

 Örülen cep dikilecek olan yerin en ve boy ipliği dikkate alınarak dikilmelidir.

 Gizli dikiş tekniği ile ve süsleme teknikleri ile dikilmelidir.

 Cep yeri kullanılacağı yere göre belirlenmelidir ( göğüs cebi, beden cebi).
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1.4. Cep Yapımında Vücut Özelliğinin Önemi

Şiş örücülüğünde kişinin vücut yapısı ve ölçülerine uygun cep modeli seçilmesine
özen gösterilmelidir.

Vücut yapısı, kişilerin iri yapılı, ince uzun tip kısa toplu tip kısa zayıf tip oluşuna göre
belirlenir. Yanlış seçilmiş bir cep, örgünün özelliğini ve şıklığını bozabilir. Her cep çeşidi
her beden için uygun değildir. İri yapılı kişiler için çalışılacak modellerde kalınlık yapacak,
daha iri gösterecek cepler çalışılmamalıdır. Küçük bedenlerde cepler ön plana çıkarılabilir.
İri yapılı kişilerde daha klasik ve sade görüntülü cepler, çok büyük olmayan cep kapakları
tercih edilmelidir.

Resim 1.3: Aplike cep

1.5. Cep Kapakları ve Özellikleri

Cep kapağı, cep içine konan malzemeleri korumak, model özelliği vermek amacı ile
tercih edilir. Cep kapağı örülebildiği gibi fermuarlı da yapılabilir. Cep kapağı yaparken yaka
ve beden ölçüleri dikkate alınmalıdır.

Şekil 1.1: Cep kapakları
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UYGULAMA FAALİYETİ

Cep çalışmasına temel olarak örnek parça hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Malzeme seçimi yapınız.

Resim 1.4

 Beden ölçüsüne uygun ilmek atınız.

Resim 1.5

 Cep yerine kadar örünüz.

 İstediğiniz örgü modelini
uygulayabilirsiniz.

Resim 1.6

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.

1. Cep üste taşınabilecek eşyaların konulabilmesi veya süsleme amaçlı olarak giysiye
uygulanan, elin rahat girip çıkmasını sağlayan……………………………parçaya
denir?

2. Giysiye uygulanan cep modelini seçerken ………………………………..dikkate
alınmalıdır.

3. İyi seçilen cep modeli giysiye ayrı bir güzellik verir ………………………………olur.

4. Üste taşınabilen eşyaların konulabilmesi veya süsleme amaçlı ek olarak giysiye
uygulanan, elin rahat bir şekilde girip çıkmasını sağlayan kese şeklindeki
parçaya………………..denir.

5. Cep dikiminde örgünün ………………..dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır.

6. Bitmiş örgünün üzerine düz veya desenli olarak örülüp dikilen cep uygulama şekline
……………………….denir.

7. Cep örgünün üzerine ………………..dikilir.

8. Ceket hırka ve yelek gibi uygulamalarda cepler elin ………………………alacak
………………olmalıdır.

9. Amaca ve kalıba uygun yapılmayan cepler örgüyü ………………..ve cebi
………………….uzaklaştırır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğreniniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında cep çeşitlerini yapmayı öğreneceksiniz.

 Örgülerde en çok tercih edilen cep çeşitlerini araştırınız.
 Örgü ceplerin esnememesi için neler yapılmalıdır, araştırınız.
 Cep dikişi yapılırken hangi teknikler kullanılabilir, araştırınız.

2. CEP ÇEŞİTLERİ

2.1. Aplike Cep (Üstten Dikilen Cep)

Modele uygun olarak dikilecek yere göre büyüklükleri ve şekilleri faklı olan düz ve
desenli örülebilen ve örgünün üzerine dikilen bir cep şeklidir.

Üsten dikilen cep şekilleri modele göre köşeli cepler ve yuvarlak cepler olmak üzere
iki guruba ayrılır. Dikim aşamasına gelen ve kalıpta yeri belli olan cep bitmiş örgünün
üzerine, üsten gizli dikiş veya süsleme tekniklerine göre net bir şekilde tutturulur. Cep,
örgünün üzerine örgünün desenine veya en ve boy ipliklerine sadık kalınarak dikilmelidir.

Ceket, hırka ve yelek gibi uygulamalarda cepler elimizin tamamını alacak büyüklükte
olmalıdır. Elimiz cebin içine rahat bir şekilde girip çıkmalıdır. Amaca ve kalıba uygun
yapılmayan cepler örgüyü basitleştirir ve cebi kullanım amacından uzaklaştırır.

Resim 2.1: Aplike hırka cebi

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Aplike cep çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıpta cep yerini belirleyiniz.

 Araştırma yapınız.

 Muntazam kalıp çıkarınız.

Şekil.2.1

 Modele uygun şişe ilmek atınız.

 Planlı çalışmaya özen gösteriniz.

Resim 2.2

 Lastik (bordür) örünüz.

 El ve göz koordinasyonunu sağlayınız.

Resim 2.3

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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 Modele uygun ön beden parçasını
örünüz.

 Detaylara özen gösteriniz.

Resim 2.4

 Bitmiş parça üzerinde cep yerini ve
büyüklüğünü işaretleyiniz.

 Araştırmacı olunuz.

Resim 2.5

 Cebin büyüklüğüne ve şekline göre şişe
ilmek atınız.

 Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olunuz.

Resim 2.6
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 Cep kapağına kadar düz örünüz.

Resim 2.7

 Cep kapağını 1 ters 1 yüz örünüz.

 Atölyenin tertip ve düzenini sağlayınız.

 Gereçleri tam olarak hazır bulundurunuz.

Resim 2.8

 En son sırada ilmekleri tekniğine göre
kesiniz.

Resim 2.9
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 Modele uygun örülen beden parçaları
üzerine cebi yerleştiriniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

Resim 2.10
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2.2. Yatay Cep

Ölçüye ve modele göre beden parçasında belirlenen yere ilmeklerin enlemesine
yırtmaç oluşturarak örülmesi ile oluşan bir cep örme şeklidir.

Örgülerde çok tercih edilen bir uygulamadır. Yatay cepte cep kapağı ajurlu, lastik
veya biye ile örülerek de yapılabilir.

Yatay cep örerken elin cebe rahat girip çıkması sağlanmalıdır ve cep ağzının
esnememesi için ilmeklerin çok sık ya da çok gevşek alınmamasına dikkat edilmelidir.

Resim 2.11: Yatay cep
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Yatay cep çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Cep yerine kadar beden parçalarını
örünüz.

Resim 2.12

 Cep yerini ve büyüklüğünü işaretleyiniz.  Tertipli ve düzenli çalışınız.

 Muntazam ölçü alma becerisi kazanınız.

 Cep yerini başka renk iple örünüz.

 Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olunuz.

Resim 2.13

UYGULAMA FAALİYETİ–2



15

 Esas örgü ipiyle örgüye devam ediniz.
 Araç gereçleri arkadaşlarınızla ortaklaşa

kullanınız.

 Örgünün ön parçaları bitince cep örmeye
geçiniz.

 El ve göz koordinasyonu sağlayınız.

 Farklı iple örülen cep yerinin ilmeklerini
sökünüz.

 Muntazam ilmek alma becerisi
kazanınız.

Resim 2.14

 Sökülen ilmekleri şişe aktarınız.

 Şişe aktarmayı dikkatli yapınız.

Resim 2.15
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 Şişte altta kalan ilmekleri lastik
tekniğinde ya da desen koyarak istenilen
ölçüde örünüz.

 İlmekleri aynı gevşeklikte örmeye özen
gösteriniz.

Resim 2.16

 Lastik tekniğinde örülen cep kapağını
kesiniz (kapatınız).

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

Resim 2.17

 Cebin üst kısmında kalan ilmekleri, her
iki kenardan iki ilmek arttırarak istenilen
ölçüde düz örgü tekniği ile cep torbası
örünüz.

 Disiplinli çalışınız.

Resim 2.18
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 Cep torbasını iki kenarından birleştirip
dikiniz.

 İşlem basamaklarına dikkat ediniz.

Resim 2.19

 Cep kapağını bedene gizli dikiş
tekniğinde tutturunuz.

 Zamanı iyi kullanmayı alışkanlık haline
getiriniz.

Resim 2.20
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2.3. Biyeli Yatay Cep

Uygulamada yeri belli olan cebin ölçüsüne göre, cep kapağı bitiminde ya da sonradan
şişe ilmek atılarak cep kapağının istenilen ölçüde örülüp dikilmesi ile oluşan cep örme
şeklidir.

Biyeli yatay cep uygulaması genelde yelek ve hırkalarda tercih edilen bir uygulamadır.
Biyeli yatay cep uygulamasında cebin esnememesi uzun süre kullanılabilmesi için genellikle
düz örgü teknikleri (cep kapağında) tercih edilmektedir.

Resim 2.21: Biyeli yatay cep
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Biyeli yatay cep çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön beden bordürü (lastik) örünüz.

Resim 2.22

 Ön bedeni cep yerine kadar örünüz.

 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen
gösteriniz.

Resim 2.23

 Cep yerini ve büyüklüğünü saptayınız.

 İş birliği içinde hareket ediniz.

Resim 2.24

UYGULAMA FAALİYETİ–3
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 Beden parçasına geçmeden cep biyesini
tamamlayınız.

 İlmekleri muntazam şişe aktarmaya özen
gösteriniz.

Resim 2.25

 Cep biyesinin ilmek sayısının toplamına
4 ilmek ilave ederek başka bir şişe ilmek
atınız.

Resim 2.26

 Cep torbasını istenilen ölçüde örünüz.

 Daima araştırmacı olunuz.

Resim 2.27
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 Cep torbası bitiminde kenarlardan iki
ilmek kesiniz

 El ve göz koordinasyonu sağlayınız.

Resim 2.28

 Cep kapağının alt kısmına cep torbasını
yerleştiriniz.

 Cep torbasını tekniğine uygun örünüz.

Resim 2.29

 Beden parçasını örünüz.

Resim 2.30
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 Bütün ilmekleri bir şişe aktarınız.  Araç gereçleri yerinde kullanınız.

 Beden parçası bittikten sonra cep
kenarlarını arkadan iki yandan dikiniz.

 Örgüde dikiş tekniklerini dikkate alarak
çalışınız.

 Cep biyesini bedene dikiniz.

 İşi zamanında bitirmeye özen gösteriniz.

Resim 2.31
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2.4. Dikey Cep

Dikey cep, örgüde cep kapağı yerinin ilmeklerinin boylamasına eksiltilmesi
(kesilmesi) ile oluşan bir cep uygulama şeklidir. Genelde hırka ve mont tarzı örgülerde sıkça
kullanılır. Dikey yapıldığı için elin rahat girip çıkması sağlanır.

Resim 2.32: Dikey cep Resim 2.33: Dikey cep

2.4.1. Dikey Cebin Ebadını Belirlemek

Dikey cep örmede elin rahat cebe girip çıkabilmesi için elin en ve boy uzunluğu
dikkate alınmalıdır. İlmekler kesilirken esnetilmeden örülmelidir. Cep torbası uygulamasında
örgünün renginde ince örgü ipi kullanılmalıdır ya da astarlık kumaşlar tercih edilmelidir.

Ayrıca cep ölçüleri kullanılan örgünün boyutlarıyla orantılı olmalı, büyük ya da küçük
örülmemelidir.
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Resim 2.34

2.4.2. Dikey Cebi Kapaklı Kullanmak

Cep kapağı cebin esnemesine engel olmak, cep içine konan malzemeleri korumak,
model özelliği vermek amacı ile örgüde sıkça uygulanmaktadır.

2.4.3. Dikey cebi fermuarlı kullanmak

Dikey cep (açılmaması için), cep kapağı lastik veya biye örgü tekniklerinden biri ile
örülmelidir. İstenirse kapak yerine kesildikten sonra fermuar dikilebilir. Kullanılacak
fermuar örgü özelliğine göre özenle seçilmelidir.

Resim 2.35: Fermuar
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2.4.4. Cep Torbası Örmek

Cep kapağının dibinden ilmek çıkarılarak cep torbası, önden düz arkadan ters örülür.
Kare veya yuvarlak bir şekilde cep torbası tamamlanır. Kenarlardan dikilir en son cep
kapağının iki kenarı örgünün beden kısmına gizli dikiş tekniği ile dikilir.

Cep torbası ipin kalınlığına göre kalıp çıkarılarak kumaş veya astardan da yapılabilir.

İlik ve yelek cep örmede modele uygun beden parçaları örüldükten sonra cep yeri ve
cebin büyüklüğü işaretlenerek işaretli yerler başka renk iple örülür. Örgü tamamlandıktan
sonra farklı renk ipler sökülerek ilmekler şişe takılır ve istenilen ölçüde cep kapağı lastik ya
da desenli örgü çeşitleri ile örülerek tamamlanır.

Cep kapağının dibinden ilmek çıkarılarak cep torbası önden düz, arkadan ters örülür.
Kare veya yuvarlak bir şekilde cep torbası tamamlanır, kenarlardan dikilir en son cep
kapağının iki kenarı örgünün beden kısmına gizli dikiş tekniği ile dikilir.

Resim 2.36: Cep torbası
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Dikey cep çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Örgüye göre ön beden lastiği örünüz.

 Çevre araştırması yapınız.

Resim 2.37

 Bedeni cep yerine kadar örünüz.

Resim 2.38

 Ön bedende belirlenen cep yerinin bir
tarafını cep uzunluğu oluncaya kadar
örünüz.

 Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olunuz.

Resim 2.39

UYGULAMA FAALİYETİ–4
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 Diğer parçayı aynı uzunlukta örünüz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

Resim 2. 40

 Örülen parçaların ilmeklerini bir şişe
aktarınız. Ön bedeni örünüz.

 El ve göz koordinasyonu sağlayınız.

 Cep kapağı çalışılacaksa cep bitiminden
itibaren boyuna şişe kesilen ilmek kadar
ilmek atınız.

 Şişe ilmek atmada dikkatli olunuz.

 Atılan ilmekleri lastik, biye, desenli ya
da fermuar dikerek cep kapağı çalışınız.

 Araç gereçleri yerinde ve zamanında
kullanınız.

Resim 2.41

 Elin büyüklüğünde cep torbası çalışınız.

 Cep torbasını muntazam çalışınız

 Elinizin en ve boy büyüklüğüne uygun
olmasına dikkat ediniz.

Resim 2.42
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 Cep torbasını lastik, biye ya da
fermuarın altından gizli dikiş tekniği ile
tutturunuz.

 Zamanı iyi kullanınız.

Resim 2.43

NOT:

 Kapaksız cep çalışabilirsiniz.
 Cep kapağını sonradan örüp kesilen cep yerine üstten dikebilirsiniz.
 Dikey cep çalışırken istenirse kapak yerine fermuar dikilebilir.
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2.5. Verev Cep

Verev cep, örgüde ilmeklerin ön ortasından cep yerini belirleyerek cepte elin rahat
girebileceği kadar verev yani meyil oluşturması işlemidir.

2.5.1. Düz Kenarlı Verev Cep Örmek

Verev cepte iki çeşit teknik uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda cep yeri
belirlendikten sonra verevine yani meyil oluşturularak kesme işlemi uygulanmalıdır. Cepte
eksiltmeler cep yüksekliği oluşuncaya kadar örülmelidir. Cepte verevin dik olması
isteniyorsa işin yüzünden bir ilmek örmeden bırakılır. Eksiltme işlemi cep yüksekliğine
kadar sürmelidir. Cepte verevin az meyilli olması tercih edildiğinde eksiltme işi örgünün
yüzünden ve tersinden birer ilmek örmeden bırakılarak sürdürülmelidir.

2.5.2. Kapaklı Verev Cep Örmek

Verev cep uygulamasında cep kapağının muntazam ve kullanışlı olması için
ilmeklerin amaca uygun kesilmesi ve gerginliğin her ilmekte aynı olması gerekmektedir.

Verev cepte cep torbasının gözükmemesi için dikey cepte olduğu gibi cep kapağı
lastik veya fermuarla kapatılmalıdır. Cep torbasının kaba durmaması için örgüde kullanılan
ipten veya ipin rengine uygun ince kumaştan yapılmalıdır. Örgü ipi kalınsa ipin rengine
uygun ince ipten örülmesine özen gösterilmelidir.
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Kapaklı verve cep çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Cep yerine kadar bedeni örünüz.

 Araştırmacı olunuz.

Resim 2.44

 Cep yerini işaretleyiniz.  Ölçüleri muntazam alınız.

 Örgünün yüzünden ön ortasından yan
dikişe doğru cep yerine kadar örünüz.

 Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olunuz.

Resim 2.45

 İlk ilmeği örmeden alınız diğer ilmekleri
örünüz.

 Muntazam çalışma alışkanlığı kazanınız.

 Ön ortasından cep yerine kadar örünüz.
Geri dönerken ilk ilmeği örmeden alınız
iki ilmeği birlikte örünüz. Diğer
ilmekleri örünüz.

 İpin kalınlığına uygun şiş seçmeye özen
gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–5
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 Cep yüksekliği oluncaya kadar ilk ilmeği
örmeden alınız ikinci ilmeği birlikte
örünüz diğer ilmekleri düz örünüz.

 El ve göz koordinasyonu sağlayınız.

Resim 2.46

 Başka bir şişe cep ağzında eksilttiğiniz
ilmek sayısı kadar ilmek atınız. İpin
kalınlığına göre şişe 6 ya da 8 ilmek
ilave ediniz.

Resim 2.47

 Cep torbası derinliği oluncaya kadar
cebin alt ucundan aşağı doğru örünüz.

 Sınıf tertip düzenine özen gösteriniz.

Resim 2.48

 Ördüğünüz parçaya, cep yüksekliği
oluşuncaya kadar devam ediniz.

 Atölyede önlük giyme alışkanlığı
kazanınız.
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 Cep yüksekliği bitiminde attığınız 6 ya
da 8 ilmeği kapatınız.

 Araç gereçleri yerinde kullanınız.

Resim 2.49

 Kalan ilmekleri diğer şişteki ilmeklerle
birleştiriniz.

İlmek atmalara özen gösteriniz

 Bedeni modele uygun olarak bitiriniz.

 Zevkli iş yapma alışkanlığı kazanınız.

Resim 2.50

 Cep torbasını bedene örgünün tersinden
gizli dikiş tekniğine göre tutturunuz.

 Zamanınızı iyi kullanınız.

Resim 2.51
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kapaklı verev cep (ilmekleri kesmeden) çalışması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bedeni cep yerine kadar örünüz.

 Araştırmacı olunuz.

Resim 2.52

 Cep yerini işaretleyiniz.

Resim 2.53

 Ön ortasından cep yerine kadar örünüz.
 Muntazam ilmek alma becerisi

kazanınız.

 Geri dönerken ilk ilmeği örmeden alınız.
Diğer ilmekleri göründüğü gibi örünüz.

Resim 2. 54

UYGULAMA FAALİYETİ–6
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 Ön ortasından cep yerine kadar örünüz.
Örgü sonunda 2 ilmeği örmeden bırakıp
geri dönünüz.

Resim 2. 55

 1. ilmeği örmeden alınız. Diğer ilmekleri
sıra sonuna kadar örünüz.

 Atölye tertip düzenini sağlayınız.

 Örgünün ön yüzünden cep yerine kadar
örünüz. Şişteki kalan 3 ilmeği örmeden
bırakıp geri dönünüz.

 İşlem basamaklarını dikkate alarak iş
yapınız.

 1. ilmeği örmeden alınız. Diğer ilmekleri
sıra sonuna kadar örünüz.

 Araç gereçleri yerinde kullanma becerisi
kazanınız.

 Örgünün yüzünden cep yerine kadar
örünüz. Şişteki kalan 4 ilmeği örmeden
bırakıp geri dönünüz.

 El ve göz koordinasyonu sağlayınız.

Resim 2.56

 Cep yüksekliği oluşuncaya kadar artan
verev ilmekleri cep kapağı örünüz.

 Kapağı örerken cebin alt ucuna rastlayan
şişteki iki ilmeği örünüz ikinci ilmek
dibinden 1 ilmek arttırınız Cebin üst
ucuna rastlayan şiş başında birinci
ilmekten önceki 2 ilmeği örünüz. Bu
işlemi kapak yüksekliği oluncaya kadar
devam ediniz.

 Detaylara özen gösteriniz.

Resim 2.57
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 Cep torbasını örünüz.
 Cep torbası örerken verev cep 1.

uygulama faaliyetine bakınız.

 Örgünün yüz tarafına cep kapağını
dikiniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

Resim 2.58
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğretim faaliyetinde kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları boşluk doldurma
şeklinde cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Örgüde cep kapağı yerinin boylamasına ilmeklerin eksiltilip kesilmesi ile oluşan
uygulama şekline ……………………………denir.

2. Dikey cep genelde …………………………………….yapılan bir uygulamadır.

3. Dikey cep uygulamasında ilmekler kesilirken ……………………..örülmelidir.

4. Cep torbası yapılırken……………………veya …………………………uygulama
yapılmalıdır.

5. Cep kapağı ……………veya ……………..ile örülerek yapılmalıdır.

6. Örgüde yeri belirlenen ilmeklerin meyil oluşturacak şekilde kesilmesi işine
…………………..denir.

7. Verev cep genelde ……………örgülerde tercih edilmektedir.

8. Verev cepte uygulanan eksiltmelerde ………..şeklinde yükseklik verilmelidir.

9. Cepteki verevin dik olması isteniyorsa işin yüzünden ………….örmeden bırakılarak
……………….yapılmalıdır.

10. Cepte verevin az meyilli olması halinde örgünün …………….ve
…………….bırakılmalıdır.

11. Verev cep torbası uygulamasında ……………….ya da ………………..tercih
edilmelidir.

12. Verev cepte cep torbasının gözükmemesi için cep kapağı ……………………..ya
da……………………….kapatılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda ‘YANLIŞ ‘cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönüp
eksik olduğunuz konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı ‘DOĞRU’ ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



37

UYGULAMALI TEST

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda, bir sonraki modülde kullanılmak
üzere şiş örücülüğü araç gereçlerini hazır hâle getirebileceksiniz.

Sağ ön beden üzerinde, seçtiğiniz bir cep teniğini uygulayarak örnek parça
hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İpliğinizi seçiniz.
 Yapacağınız ürüne uygun iplik

kalınlığını belirleyiniz.

 Şişinizi seçiniz.
 İpliğinizin kalınlığına uygun şişinizi

seçiniz.

 Ön beden ölçülereni belirleyiniz.  Model özelliğine dikkat ediniz.

 Şişinize ilmek atınız.
 İlmek sayısının ölçülerinize uygun

olmasına dikkat ediniz.

 Cep yerini tespit ediniz  Detaylara özen gösteriniz.

 Cep yerine kadar (istediğiniz örgü
tekniğini kullanarak) örünüz.

 Örgünüzün net olmasına özen gösteriniz.

 Seçtiğiniz çep tekniğini uygulayınız.
 Cebinizin boyutlarına (büyük veya

küçük olmamasına) özen gösteriniz.

 Ördüğünüz cebi kartelâ haline getiriniz.  Temiz ve düzenli çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Üste taşınabilen eşyaların konulabilmesi veya süsleme amaçlı ek olarak örgüye
uygulanan elin rahat bir şekilde içine girip çıkmasını sağlayan kese şeklindeki parçaya
……………………………….denir.

2. Bitmiş örgünün üstüne desenli veya düz olarak örülüp dikilen cep uygulama şekline
………………………..denir.

3. Amaca ve kalıba uygun yapılmayan cepler örgüyü ……………….ve
cebi………………………………….uzaklaştırır.

4. Cep modeli seçerken………………………….dikkate alınmalıdır.

5. Farklı renk iplikle belirlenen cep yerinin sökülüp örülmesi işlemine
………………………….denir.

6. İlik ve yelek cep ……………………….cep olmak üzere 3 guruba ayrılır.

7. Örgüde cep kapağı yerinin boylamasına ilmeklerin eksiltilip kesilmesi ile oluşan
uygulama şekline …………………………..denir.

8. Cep torbası yaparken ……………….veya …………………..uygulama yapılmalıdır.

9. Cep kapağı ……………..veya ……………..ile örülerek yapılmalıdır.

10. Örgüde yeri belirlenen ilmekleri meyil oluşturacak şekilde kesilmesi işine
………………………..denir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Kese şeklindeki

2 Vücut özelliği

3 Kullanışlı

4 Cep

5 İp doğrultusu

6 Üstten dikilen cep

7 Kalıba sadık kalınarak

8 Tamamı - büyüklükte

9
Basitleştirir- kullanım

amacından

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Dikey cep

2 Kaban ve mont

3 Esnetilmeden

4
Düz örgü – ince

kumaştan

5 Lastik -biye

6 Verev cep

7 Hırka, mont

8 Elin rahat girip çıkması

9 1 ilmek - eksiltme

10
Yüzünden- tersinden – 1

ilmek

11 Örgü - kumaş

12 Lastik - fermuar

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Cep

2 Üsten dikilen cep

3
Basitleştirir – kullanım

amacından

4 Vücut özelliği

5 İlik ve yelek cep

6 Yatay –dikey -verev

7 Dikey

8
Düz örgü – ince

kumaştan

9 Lastik -biye

10 Verev cep



41

KAYNAKÇA

 AYTEN Atay, Örücülük Temel Ders Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
1987.

 Benissimo Aylık Kadın Moda Dergisi, Ocak, 1990.

 GÜNER Tezer, Yüksel TANSOY, Işıklar Triko Penye ve Jarse Kalıpları
Ankara, 1990.

 Kartopu Aylık Örgü Kitabı, Sayı 2, 2008.

 Quelle Sommer Örgü Modelleri, 1991

 TEZCAN Behiye, Yunus Emre Kız Meslek Lisesi, Elsanatları Öğretmeni
Ankara, Görüşme.

KAYNAKÇA


