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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Örücülük 

MODÜLÜN ADI Şiş Örücülüğünde Çorap Örme 

MODÜLÜN TANIMI 

Şiş örgü çorap ve çorabın süslemelerinin 

yapılmasıyla ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Şiş Örücülüğünde Şekillendirme modülünü 

almış olmak 

YETERLİK Şiş örücülüğünde çorap örmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında 

tekniğe uygun şiş örgü çorap yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1.Tekniğine ve modele uygun olarak  araç ve 

gereç hazırlayabileceksiniz. 

2.Tekniğine uygun olarak  iki şiş ile çorap 

örebileceksiniz. 

3.Tekniğe uygun olarak çorabı birleştirerek 

süsleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Ortam: Atölyede aydınlık, temiz ortam 

Donanım: Örgü yünleri, şiş, makas, süsleme 

gereçleri mezür, ip, iğne 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk 

doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Örgünün ilk kez nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak 

bilinmemekle beraber 18. yüzyılda Avrupa’da örgüye karşı ilginin arttığı bilinmektedir. 

 

Günümüzde ise çeşitli arttırma eksiltme vb. teknikleri veya değişik renk iplikler 

kullanılarak estetik nitelik taşıyan özgün ürünler oluşturulmaktadır. 

 

Şiş örgüler genel olarak paspas, çanta, hırka, kazak, yelek, şal, kaşkol, çorap, elbise, 

eldiven ve şapka gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılmıştır.   

 

İnsanlar ayaklarını soğuk iklim şartlarından korumak ve kıyafetlerinin tamamlayıcısı 

olarak çorap kullanmıştır. Çorap aynı zamanda geleneksel folklorik kıyafetlerin birer parçası 

olarak zengin motifleriyle dikkat çekmiştir.  

 

Bu modülde şiş örgü çorap yapımında kullanılan araç gereçleri tanıyacak, şiş örgü 

tekniklerini yaratıcılığınızla birleştirerek değişik örgü desenleriyle farklı çoraplar 

yapabilecek ve süsleme tekniklerini kullanarak çorabı süsleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve 

temiz bir ortamda, tekniğe ve modele uygun olarak şiş örgü çorap yapmak için hazırlık 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Yörenizde bulunan yün çeşitlerini araştırınız. 

 Örücülükte kullanılan şiş çeşitlerini inceleyiniz. 

 Şiş örgü çorap yapımında yaygın olarak kullanılan motif ve desenleri araştırınız. 

 Basılı kaynaklardan model taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 

1. ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜ İLE YAPILAN ÇORAP 

ÖRME İÇİN HAZIRLIK YAPMA 
 

1.1. Şiş Örgü 
 

Çeşitli ipliklerle şiş kullanılarak ilmeklerin eksiltilmesi, birleştirilmesi, birbirlerinin 

arasından, altından, üstünden geçirilmesi veya dolanmasıyla meydana getirilen ürüne şiş 

örgü denir. 
 

1.1.1. Şiş Örgünün Tarihçesi 
 

Örgü sanatının çok eski çağlara giden bir tarihi vardır. 18. yüzyıl Avrupa’sında 

örücülük sanatının yaygın olarak kullanıldığı ve ilerlediği kaydedilmiştir. 
 

Londra’daki Victoria and Albert Müzesi, Washington’da Textile Müzesi, Toron’da 

Royal Ontorio Müzesi ve Metropolitan Müzesi gibi tanınmış müzelerde bulunan zengin örgü 

koleksiyonları üzerindeki bilimsel araştırmalar devam etmektedir. Araştırmacılar örgünün 

kaynağının Doğu kökenli olduğunu kabul etmişlerdir. En eski örgü örneklerinden biri, Yale 

Üniversitesi’nin Suriye’de (eski bir şehirde) yaptığı araştırmalarda bulunan Araplara ait 

konçlu bir çoraptır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Şiş Örücülüğünde Kullanılan Gereçler 
 

 Yün 

 Pamuk 

 Sentetik iplikler 

 

1.2.1. Yün 
 

Bazı otçul hayvanların (koyun, tavşan, Ankara keçisi, lama) vücudunu kaplayan 

yumuşak kıllardan elde edilir. Türkiye’de yün en iyi cins merinos ve büyük kuyruklu koyun 

türünden elde edilir. 

 

Birçok ülkede, yün elde edilmesi için koyun üretimi önemli bir endüstri dalı olarak 

kabul edilir. Dünyanın çeşitli yörelerinden elde edilen yün, kalite farklılıkları gösterir. 

Genelde koyun cinsine bağlı olarak da değişebilen kaliteler temel alınırsa Merinos yünleri, 

Melez (crossbred) yünleri ve Asya yünleri olmak üzere üç farklı yün cinsi sayılabilir.  

 

Yünler piyasada buklet yün, makine yünü, moher, makarna, bebe yünü gibi 

isimlendirilmiştir. Bazı pamuk, naylon karışımı olanlarla %100 naylon orlon ve dakron 

olanları da mevcuttur. 

 

Şiş örücülüğünde ayrıca merserize, rafya, floş, ipek, altın, gümüş teller gibi çeşitli 

iplikler de fantezi yün olarak kullanılır. 

 

1.2.2 Pamuk 
 

Pamuk bitkisinden elde edilen lifler, hafif sarımsı beyaz renktedir. Pamuk liflerinin 

esneme kabiliyeti yün ve ipek liflerinde daha fazladır. Pamuk, yün ve ipeğe göre daha çok 

nem çeker. Aşınma ve sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır.  

 

Örücülükte daha çok sodyum hidroksit yardımıyla merserize edilmiş pamuk lifleri 

kullanılır. Pamuk liflerinin ipekleştirilmesine merserize denir. 

 

Resim 1.1: Pamuk ipler 
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1.2.3. Sentetik İpler 
 

Örgü ipliklerinin %55’ini sentetik oluşturur. Doğal iplere ve yünlere karıştırılan 

sentetik maddeler iplerin dayanıklılığını arttırır ve maliyetini düşürür. Yünlere 

karıştırıldığında keçeleşmeyi önler. Bu özelliklerinden dolayı yün, tiftik ve pamuğa değişik 

oranlarda karıştırılır. Sentetik ip çeşitleri arasında naylon, orlon, dakron, royan sayılabilir. 

Örücülükte bu ip çeşitlerinden en çok orlon ve viskoz ipeği kullanılmaktadır. Hammaddesi 

kayın ağacından elde edilen odun selülozudur. Ülkemizde viskoz iplerine floş denir. Floş, 

örücülükte yalnız kullanıldığı gibi diğer ipliklerle karıştırılarak da kullanılır. Temizliği 

kolay, leke tutmaması ve ütü istememesi sebebiyle orlon ve floş tercih edilir.   

  

Resim 1.2: Sentetik örgü ipi   Resim 1.3: Sentetik ipler 

1.3. Şiş Örücülüğünde Kullanılan Araçlar 
 

Şiş örücülüğünde temel araç olarak kullanılan şişin metal, kemik, plastik, tahta ve 

bambudan yapılmış çeşitleri vardır. Genel olarak şişler üç grupta toplanır: 

 

 Bir ucu sivri şişler 

 İki ucu sivri şişler 

 Yuvarlak şişler 

 

1.3.1. Bir Ucu Sivri Şişler 
 

Bir uçları sivri diğer uçları top veya boncuklarla kapatılmıştır. Şişler ince numaradan 

kalın numaraya doğru 2–2,5; 3–3,5; 4–4,5; 5–5,5; 6–6,5; 7–7,5 mm olarak sıralanır.  

 

Resim 1.4: Bir ucu sivri şişler  
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1.3.2. İki Ucu Sivri Şişler 
 

Uzunlukları 12 ile 20 cm arasında olup iki ucu da sivri şişlerdir. Bu şişler beşli takım 

hâlinde satılır. Eldiven, çorap, yaka ve dikişsiz örgülerde kullanılır.  

 

Resim 1.5: İki ucu sivri işler 

1.3.3. Yuvarlak Şişler 
 

İki kısa şiş birbirine misine (naylon) ile bağlanmıştır. Misinanın uzunluğu 40 cm ile 

120 cm arasında değişir. Dikişsiz yuvarlak örgülerde yaka, roba, şapkanın tepe kısmının 

örülmesinde tercih edilir.  

 

Resim 1.6: Yuvarlak şişler 

1.4. Çorap 
 

Ulusal giysilerimiz bir bütün olarak ele alındığında motif özgünlüğü, renklerin 

uyumuyla çoraplar dikkat çekmektedir. Sanat Ansiklopedisi’nde çorap, ayağa giyilen örme 

libas olarak tanımlanmaktadır. Türk el sanatları içinde ayrı bir yeri, önemi olan el örgüsü 

çoraplar; malzemesi, anlam yüklü motifleri ile dikkat çeker fakat makineleşmenin başlaması 

ile eski önemini kaybetmiştir. Yün, tiftik, pamuk, kıl veya ipek iplikten, tek şiş veya beş şişle 

görülmektedir. El örgüsü çorapların en belirgin özelliğini motifleri oluşturmaktadır. Yörelere 

göre farklılıklar göstermekle birlikte çorabı giyenin sosyal konumunu, medeni durumunu, 

çocuklarının cinsiyetini, sayısını anlamak mümkündür. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk 

çoraplarında renklerde ve motiflerde farklılık görülmektedir. Düz örgü ile beş şişle örülerek 

yapılan işlemeleriyle bir grubunun arttırılarak, eksiltilerek yapılan delik işi (ajur) 

örnekleriyle çoraplar dikkat çekmektedir. 
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1.4.1 Anadolu’da Yapılan Çorap Çeşitleri 
 

 Ak çoraplar 

 Kara çoraplar 

 Alaca çoraplar 

 Kınalı çoraplar 

 Tüylü çoraplar 

 Nakışlı çoraplar 

 

1.4.1.1. Ak Çoraplar 
 

Doğal renkte beyaz, krem iplerle düz örülür ve konç kısmına ajurlar yapılır. Mutlu 

günlerde kullanılanlarla damat çoraplarının konçlarının ön ve arka kısımları birbirinden 

farklı desenlerle bezenir. Abani, tütün yaprağı, bıçak burnu, kâtip çimdiği, sarhoş yolu, 

sıçandişi gibi isimler alır. 

 

1.4.1.2. Kara Çoraplar 
 

Siyah boyanmış yünden ya da kara koyun yününden örülmüş çoraplardır. Kütahya, 

Afyon ve Balıkesir bölgesinde erkekler giyer. 
 

1.4.1.3. Alaca Çoraplar 
 

Kısa aralıklarla birkaç renge boyanmış iplerle örülen kadın çoraplarıdır. Eskiden 

Konya köylerinde giyilirdi. Günümüzde pek yapılmamaktadır.  
 

1.4.1.4. Kınalı Çoraplar 
 

Ak çorapların topuk ve burunları kırmızı veya koyu renk iplerle örülmüş olanlarına bu 

isim verilir. Yalnız kadın ve genç kızlar giyer. Genç kızların giydiklerinin konçlarında 

sümbül desenleri vardır. Avşar köylerinde sümbül desenli çoraplar; öksüz kız, gönül kilidi, 

sevdalıyım, arkamdan gel, küstüm sana, bırak beni, dal ve çiçek gibi isimler alır. 
 

1.4.1.5. Tüylü Çoraplar 
 

Tiftikten yapılmış, üzerleri tüylü ve yumuşak çoraplardır. Doğu illerimizde giyilir.  
 

1.4.1.6. Nakışlı Çoraplar 
 

Kısa ve uzun olarak iki çeşittir. Uzunları erkekler, kısa olanları kadınlar giyer. 

Uzunlara Türkmen, Yörük; kısa olanlara da Kürt çorapları adı verilir. 
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1.5. Çoraplarda Kullanılan Semboller 
 

Belirli olayları yansıtan ve geçmişi yazının bilinmediği dönemlere dayanan semboller, 

Türk köylü çoraplarında konuların anlatım aracı hâline gelmiştir. En çok kullanılanların 

başında Yin-Yang  ejderha, yılan ve ateş kuşu sembolleri gelir.  
 

Yin-Yang, Çin ve Moğolistan’ın en eski sembollerindendir. Tüm karşıt anlamlarda 

kullanılır. Işıkla karanlığı, erkek ve dişiyi, yer ile göğü gösterir. Yin-Yang primitif şekli “S” 

çoraplarda gönül çengeli olarak mutluluk ve sağlık işaretidir.  
 

Ejderha ve yılan sembolü ikinci önemli motiftir. Sivas dolaylarında deli yılan adıyla 

geçer. Kuvvet ve uzun ömür belirtisidir.  
 

Yıldız ve haçlar diğer sembollerdir. Yıldızlar köşe sayılarına göre anlamlar alır. Kem 

gözlerden, kötülüklerden korunmaya karşı kullanılır. Gamalı haçın adı çark-ı felektir. 

   

Çizim 1.1:Ying- yang  Çizim 1.2: Z şeklinde ying yang 

 

Çizim 1.3: Z şeklinde ying yang 
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Çizim 1.4: Bordür motifi    Çizim 1.5: Su motifi 

 

Çizim 1.6: Ejderha ve yılan sembolü 

 

Çizim 1.7: Deli yılan sembolü 

   

Çizim 1.8: Gamalı haç     Çizim 1.9: Yıldız 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek çorap örmeye hazırlık yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çorap örmede kullanılacak ip ve 

şişleri araştırınız. 

 Yakın çevreniz ve satış yerlerini gezerek 

yeterli bilgi toplayınız. 

 Çoraplarda kullanılan motifleri 

araştırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynakları araştırınız. 

 Yapılmış örneklerden faydalanınız. 

 Öreceğiniz çorap için ip, şiş ve motif 

tespiti yapınız. 

 Örgü ipi üzerindeki önerilere dikkat 

ediniz. 

 Öreceğiniz çorap için ayak ölçüsü 

alınız. 

 

 Dikiş payını dikkate alınız. 

 Şiş örgü için araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 10 ilmek atarak 5 cm ebatlarında 

örnek parça örünüz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Araç ve gereçleri ekonomik kullanınız. 

 Örnek parçayı kullanarak çorabın 

ilmek ve sıra sayısını hesaplayınız. 

 İlmek hesabı yaparken örnek parçayı 

esnetmemeye özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bazı otçul hayvanların vücudunu kaplayan yumuşak kıllara ne ad verilir? 

 

A) Yün  B) Yumuşak C) Naylon   D) Orlon 

 

2. Ülkemizde viskoz iplerine ne ad verilir? 

 

A) Makine yünü  B) Bebe yünü  C) Makarna yünü  D) Floş 

 

3. Şişler kaç grupta toplanır? 

 

 A)3  B)5  C)4  D)Hiçbiri 

 

4. Bir uçları sivri diğer uçları top veya boncuklarla kapatılmış şişlere ne ad verilir? 

 

 A) Uzun şişler   B) Bir ucu sivri şişler  

 C) Yuvarlak şişler  D) İki ucu sivri şişler 

 

5. Özelliklerine göre çoraplar kaç bölümden oluşur? 

 

A) 4  B) 2  C) 3  D) 6 

 

6. Kuvvet ve uzun ömrün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)Yin-yang B)Yıldız C) Ejderha ve yılan D) Gamalı haç 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve 

aydınlık ortam sağlandığında, modaya ve modele uygun şiş örgü çorap yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Yapılmış örgü çorap örneklerini inceleyiniz. 

 Örgüye başlama teknikleri ile ilgili inceleme yapınız. 

 Örgü çorap yapım yöntemleri ile ilgili araştırma yapınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

2.ŞİŞ İLE ÖRGÜ ÇORAP YAPIMI 
 

Şiş ile çorap örücülüğü yıllardır evlerimizde yapılmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde 

kadınlarımız yün ipler kullanarak farklı desenlerle duygu düşüncelerini ifade etmektedir. 

Çorap iki veya beş şiş ile örülebilmektedir. Parmak ucundan ya da boyun kısmından 

başlanarak örülebilir. 
 

2.1. Şiş İle Çorap Örme Teknikleri 
 

Çoraplar dikişli ve dikişsiz olarak iki şekilde örülür. 
 

2.1.1 Dikişli Çoraplar 
 

İki şişle açık olarak örülen çoraplardır. Bittiklerinde genellikle arka ortasından ve 

tabandan geçen bir dikiş bulunur. Bazı modellerde dikiş yanlarda olabilir. Örülmesi daha 

kolaydır. 
 

2.1.2 Dikişsiz Çoraplar 
 

Özellikle köylerde beş şişle örülen çoraplardır. İki şişle  çift kat (torba) örgü tekniğiyle 

de örülebilir. Çorap yuvarlak olarak örüldüğünden dikiş gerekmez. Daha rahat ve 

dayanıklıdır. 
 

Çoraplar bazen konç kısmından başlanarak burundan bitirilir. Bazen de burundan 

başlanıp konca doğru örülür. Her şekilde de işlemler ve sonuç aynı olur. Düz jarse 

örüldükleri gibi değişik ajurlu veya renkli desenli örülebilir.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çorap örmede önemli olan teknik, burun ve topuk yapımıdır. Burun ve topuklar 

değişik şekillerde çalışılabilir. 

 

Resim 2.1: Dikişsiz çorap 

2.2. Çorap Topuğu Örme 
 

Çorabın lastik ve bilek kısmından sonra çalışılan bölümdür. Topuk için toplam ilmek 

sayısının ¼’ü ayrılır. Bu ilmekler sırayla eskitilerek şiş üzerinde bırakılır (Resim 2.1). 3-4 

ilmek kalır. Böylece topuğun yarısı yapılmış olur. Topuğun diğer yarısını yapmak için şişte 

bekleyen ilmeklerin tümü sırayla örülür. Bütün ilmekler alınınca topuk tamamlanmış olur 

(Resim 2.2). Topuğun ikinci yarısında yine şiş başında dörtte bir ilmeğe aynı şekilde 

uygulanır. 

 

Resim 2.2: Basit topuk 

2.2.1 Topuk Çeşitleri 

 

Resim 2.2: Dikişli topuk 
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Resim 2.4: Dikişsiz topuk 

2.3 Çorap Burnu Örme 
 

Çorap burnu, çorabın başlangıç veya bitiş aşamasında örülebilir. 
 

2.3.1 Üstten Başlayan Burun 
 

Parmak ucundan başlayan burun şeklidir. 7 veya 8 ilmek atılarak başlanan ilmekler 

sağdan ve soldan artırma yapılarak giderek genişletilir. Bu işlem ayak genişliği elde edilene 

kadar devam edilir.  
 

2.3.2 Alttan Başlayan Burun 
 

Çorabın lastik, bilek, topuk ve ayak bölümünün çalışılmasından sonra yapılır. Sağdan 

ve soldan eksiltme işlemi yapılarak ilmekler örülür. En son 7-8 ilmek kalınca bütün ilmekler 

büzülerek burun tamamlanır. 

 

Resim 2.5: Üstten ve alttan başlayan çorap burunları 
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2.4 İki Şişle Dikişli Örgü Çorap Çalışma 
 

Çorap için belirlenen sayıda ilmek atılarak başlanır, istenen uzunlukta lastik ve konç 

kısmı örülür. Topuk için yanlardan belirlenen sayıda ilmek artırılır ve kesilir. Burun 

kısmında gerekli sayıda ilmek kesilerek çorap örme işlemi tamamlanır. Örgünün iki yanı, 

düz yüzü içte kalacak şekilde üst üste getirilerek elde makine dikişi tekniği ile dikilir. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek dikişli çorap örünüz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çorap örmek için gerekli araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Ayağın bilek ölçüsüne uygun sayıda şişe 

şişe ilmek atınız. 

 2 cm bir ters lastik örünüz. 

 

 Düz ve ters ilmeklerin lastik boyunca 

üst üste olmasına dikkat ediniz.  

 10 cm kadar bilek boyu örünüz. 

 

 Örgü yüzeyinin düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 Örgü sıklığının hep aynı olmasına özen 

gösteriniz. 

 Topuk bölümü için örgünün sağ 

tarafından toplam ilmek sayısının ¼’ünü 

düz örünüz. 

 Topuk bölümünün tersi çevrilerek kenara 

kadar örünüz. 

 Düz sıralarda ördüğünüz ilmek sayısını 

azaltarak tek ilmek kalıncaya kadar işleme 

devam ediniz. 

 Özenli ve titiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sağ tarafta tek kalan ilmeği, düz örgü 

yönünde her seferinde bir ilmek artırarak 

topuk için başlanılan ilmek sayısına 

ulaşıncaya kadar örünüz. 

 

 Örgünün kenarlarının düzgün olmasına 

özen gösteriniz. 

 Çorabın sol tarafındaki topuğu yapmak 

için aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 

 Örgünün sıklığının diğer tarafa eşit 

olmasına özen gösteriniz. 

 

 Çorabın ayak bölümünü çorabın burun 

kısmına kadar örünüz. 

 Örgünün yanlarının düzgün olmasına 

özen gösteriniz. 
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 Burun için toplam ilmek sayısının 4/1’ü 

olan 10 ilmek düz taraftan örülür, 10. 

ilmekle 11. ilmek birlikte alınarak 

eksiltme yapılır. 

 

 Kesim yerinin doğru seçilmesine özen 

gösteriniz. 

 Örgünün düz yüzünde kesilen ilmeklerin 

her iki tarafında da birer ilmek keserek 

işleme devam ediniz. 

 

 Son 8 ilmek kalana kadar işleme devam 

ediniz.  

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Özenli çalışınız. 
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 30 cm uzunluğunda iplik bırakıp keserek, 

son 8 ilmeğin içinden ipi iğneye takarak 

geçiriniz  

 

 Büzülerek burun ilmekleri toplanarak 

sabitleştirilebilirsiniz. 

 

 Tersten ilmekler karşılıklı denk gelecek 

şekilde burundan topuğa ve daha sonra 

lastiğe kadar dikiniz. 

 

 

 Çorabınızı dikerken ipliğinizin rengi, 

çorabınızın renginde olmadır.  
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2.5 İki Şişle Dikişsiz Örgü Çorap Çalışma 
 

Lastik örüldükten sonra tam ortadan ikiye katlanır. Bir öndeki bir arkadaki ilmek 

olmak üzere ilmekler tek şişe geçirilir. Örerken de bir ilmek atlanıp diğer ilmekler örülerek 

örgüye devam edilir. Topuk ve burun da aynı yöntemle yapılır.  
 

2.6. Örgü Çorap Örnekleri 
 

Çeşitli motif ve desenlerde farklı örgü çorap örnekleri resimlerde görülmektedir.  

  

Resim 2.6: Çorap desen detayı  Resim 2.7: Desenli kırmızı çorap 

 

Resim 2.8: Ajur desenli çorap 
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Resim 2.9: Ponponlu çorap 

 

Resim 2.10: Renkli çorap 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek dikişsiz çorap örünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çorap örmek için gerekli araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 İp üzerindeki talimatları dikkate 

alınız. 

 Belirlediğiniz sayıda ilmek atarak 2 cm 

lastik örünüz. 

 

 Düz ve ters örgülerin üst üste 

gelmesine dikkat ediniz. 

 Örülen lastiği şişten çıkartıp tam ortasını 

bularak, şiş üzerine bir ilmeği bir taraftan 

ikinci ilmeği diğer taraftan alarak lastiği 

ikiye katlayınız.  

 

 İlmekleri alırken sırayla karşılıklı 

denk gelmesine dikkat ediniz. 

 İkiye katladığımız örgü bir şiş üzerine 

toplandıktan sonra diğer şişimizle ters örerek 

düz örgüyü örmeden şişinize sırayla takınız.  

 İlmek alırken ters ve düz örgülerin 

sırasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ters örgü örülüp düz örgü örülmeden ipinizi 

aradan yürütünüz. 

 

 İkinci sıra da aynı şekilde örülerek 

torba örgü dediğimiz dikişsiz örgü 

ortaya çıkar. 

 

 

 Ayağınızın bilekten topuk bölümüne kadar 

olan bölümü bu şekilde örünüz.  

 

 Örgünün her tarafta aynı sıkılıkta 

olmasına özen gösteriniz. 

 20 cm örüldükten sonra ters tarafta ilmekleri 

farklı renkle bir sıra örünüz.  

 

 Farklı renk ipinizi sağ ve sol 

taraftaki örgü ipine bağlamayı 

unutmayınız. 
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 Çorabı burun kısmına kadar örünüz. 

 Çorabın burun bölümü için farklı bir renk ipi 

örgü ipinize bağlayarak bir sıra örünüz. 

 

 Özenli ve titiz çalışınız 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 

 

 İkinci sırada sağdan ve soldan iki ilmeği bir 

defada örerek eksiltme yapınız.  

 

 İlmek kaçırmamaya özen gösteriniz. 

 Üçüncü sırada normal torba örgü örülerek 

diğer sıraya geçildiğinde eksiltmeye devam 

edip 15 ilmek kalana kadar bu şekilde 

devam ediniz.  

 

 Torba örgüde karışıklık olmamasına 

dikkat ediniz. 
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 Kalan ilmekleri şişten çıkararak ipinizi 

burun ucunu dikecek kadar uzun bırakıp 

kesiniz.  Kalan açıklığı dikiniz. 

 

 Etamin veya yorgan iğnesi 

kullanınız. 

 Topuk çalışması için ördüğünüz farklı renk 

ipinizi şişinizin ucuyla dikkatlice sökünüz. 

 

 İlmeklerin kaçmamasına dikkat 

ediniz. 

 Topuk için açılan ilmeklere tek şiş üzerine 

karşılıklı denk gelecek şekilde sırayla alınız.  

 

 Şişe bir arka bir önden ilmek alacak 

şekilde geçirmeye dikkat ediniz. 
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 Farklı renk ipinizle burun çalışmasında 

olduğu gibi bir sıra normal örünüz. 

 

 Özenli ve titiz çalışınız. 

 İkinci sırada sağ baştan iki ilmeğin 

içerisinden tek ilmek alarak eksiltme 

işlemini uygulayınız. 

 

 Örgünün aynı sıklıkta olmasına özen 

gösteriniz. 

 İkinci sırada sol baştan iki ilmeğin 

içerisinden tek ilmek alarak eksiltme 

işlemini uygulayınız. 

 

 İlmek keserken ipi çok sıkmamaya 

özen gösteriniz. 
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 Torba örgü tekniğiyle bir sıra normal örüp 

eksiltme işlemine sağdan ve soldan devam 

ediniz.  

 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 

 

 15 ilmek kalana kadar eksiltmeye devam 

ediniz. 15 ilmek kalınca burun işleminde 

uyguladığınız büzme ve dikme işlemlerini 

uygulayınız. 

 

 Özenli ve titiz çalışınız. 

 

 Çorabınızın lastik dikişini sürfile dikişiyle 

sırayla dikerek sabitleyiniz.  

 

 Çorabınızı ters çevirmeden ip ilavesi 

yaptığınız ipleri 2 cm’den keserek 

uçlarını kalın bir tığ yardımıyla 

örgünüzün tersine dikkatlice 

tutturunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ters örgüde yün mutlaka işin …………………..tarafında olmalıdır. 

 

2. Yüz örgüde yün mutlaka işin ………………  tarafında olmalıdır. 

 

3. Şiş örücülüğünde kullanılan ilmek atma ………………..   tekniktir. 

 

4. İki şişle açık olarak örülen çoraplara……………..denir. 

 

5. Çorabın  lastik ve bilek kısmından sonra………………çalışılır. 

 

6. Çorap burunları………..ve………..başlayan iki teknikle çalışılır. 

 

7. Burundan başlayan çorapta en son…………kısmı çalışılır 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, 

tekniğe uygun hatasız bir şekilde örgü çorabı bitirebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Örgü çorap birleştirme tekniklerini inceleyiniz. 

 Çevrenizde örülüp bitirilmiş örgü çorap örneklerini araştırınız. 

 Çevrenizde yapılmış çorap süsleme şekillerini araştırınız. 

 Bulduğunuz örnekleri sınıfa getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

3.ÖRGÜ ÇORABI BİTİRME  
 

Ölçülerine göre örülerek bitirilen çorap için son işlemlerden bir tanesi birleştirmedir. 

Örgü yapımında kullanılan iple dikiş yapılması gerekmektedir.  
 

3.1. Örgü Çorap Yapımında Birleştirme Teknikleri 
 

 Gizli dikiş 

 Makine dikişi 

 Sürfile dikişi 
 

3.1.1. Gizli Dikiş 
 

Dışarıdan bakıldığında dikişin belli olmaması için çorabın kenarlarının 

birleştirilmesinde uygulanır.  
 

3.1.2. Makine Dikişi 
 

Örgünün tersinden elde makine dikişi yapılır. İğnenin çıktığı yerin gerisinden batarak 

ilerisinden çıkması sonucu yapılan dikiş çeşididir.  
 

3.1.3. Sürfile Dikişi 
 

Genellikle çorabın taban ve yan kısmına uygulanır. İki ayrı örgü uçlarının yan yana 

getirilerek sürfile dikişi ile birleştirilmesi işlemidir (Halk arasında çırpma dikişi olarak 

bilinen ve özen gösterilerek yapılması gereken dikiştir.). 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.2.Örgü Çorabı Süsleme Yöntemleri 
 

 Ponpon ile süsleme 

 Püskül ile süsleme 

 Örgü motiflerle süsleme 

 Nakış ile süsleme 

 Kordon, saç örgü vb. ile süsleme 

 Düğme ve hazır gereçlerle süsleme  

 

3.2.1. Ponpon İle Süsleme 

 
Daire şeklinde iki adet karton kesilir (Yapılmak istenen ponponun büyüklüğüne göre 

dairenin çapı belirlenir.). Ortası yuvarlak olarak kesilir ve çıkartılır (Orta yuvarlak dairenin 

büyüklüğü ve ipin kalınlığı ile orantılı olur.). Kartonlar üst üste konur. Kartonların ortası 

doluncaya kadar yünle sarılır. Sarılan yünlerin dış kenarları kesilir ve iki karton arasından 

yün geçirilip sıkıca bağlanır. Kartonlar kesilerek yünlerin arasından çıkartılır.  

 

Resim 3.1: Ponpon  

3.2.2. Püskül İle Süsleme 
 

Dikdörtgen bir karton parçası hazırlanır (Yapılmak istenen püskülün büyüklüğüne 

göre dikdörtgen ölçüsü belirlenir.). Üzerine isteğe uygun miktarda yün sarılır. Sarılan yünün 

arasından karton çıkartılır. Yün demeti üst kısmından sıkıca bağlanarak toplanır. Püskülün 

top kısmını oluşturmak için yünün üç parmağa sarılıp toplanan kısmından 1–2 cm aşağıya 

yün ile 4–5 kez yan yana iplik dolanır, püskülün uç kısmı makas ile kesilerek düzeltilir.  
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Resim 3.2: Püskül  

3.2.3. Örgü Motifleri İle Süsleme 
 

Örgü çorabın rengine uygun (Zıt renk  de tercih edilebilir.) tığ veya şiş yardımı ile 

çeşitli (yaprak, dal, gül, mine vb.) küçük objeler örülür. Bu objeler iğne veya tığ yardımıyla 

çorabın istenilen yerlerine monte edilir.  

 

Resim 3.3: Örgü motifleri 

3.2.4. Nakış İle Süsleme 
 

Örgü çorap bittikten sonra kumaş işler gibi üstten renkli ipliklerle işlenir. En çok 

kullanılan teknik; basit nakış iğnelerinden sap işi, rokoko, çöp işidir. 
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Resim 3.4: Nakış ile süsleme 

 

Resim 3.5: Menekşe nakışı 

3.2.5. Kordon, Saç Örgüsü İle Süsleme 
 

 Kordon yapımı 
 

Yün kalınlığını dikkate alarak 3–4 kat yün hazırlayınız. Yapılacak kordon 

uzunluğunun iki katı hesaplanır. İstenilen uzunluğun 1/3’ü kadar da büküm payı ilave edilir.  
 

Örneğin; 60 cm uzunluğunda kordon elde etmek için  

60 x 2 = 120 cm 

1/3 : 40 cm 

120 + 40 = 160 cm ip kesilecektir.  

 

Resim 3.6: Kordon  
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 Saç örgüsü yapımı 
 

Yünler belirlenen uzunlukta kesilir. Üst üste 6–7 kat olacak şekilde hazırlanır. Yünler 

ortasından ikiye katlanır. Yün demeti üçe ayrılır ve birbirlerinin aralarına dolanarak saç 

örgüsü oluşturulur.  

 

Resim 3.7: Saç örgüsü  

3.2.6. Düğme ve Hazır Gereçlerle Süsleme 
 

Ortadan tek delikli metal objenin üzerine yün dolayarak istenilen büyüklükte yünden 

düğmeler hazırlanır. Piyasada bulunan çeşitli kurdelelerle, çiçeklerle veya pullarla çorabın 

süslemesi yapılır.  

 

Resim 3.8: Düğme ve hazır gereçlerle süsleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek çorabınızı dikerek süsleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birleştirme ve süsleme için gerekli 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Süsleme ve dikiş malzemesinin 

yaptığınız ürüne uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 Çorabın yüzü içte kalacak şekilde 

katlayarak iki yanını dikiniz. 

 Elde makine dikişini istenilen esnekliği 

sağladığı için tercih ediniz. 

 Çorabı belirlediğiniz teknikle süsleyiniz.  Süsleme tekniğini seçerken yaşa ve 

kullanılacak yere uygun olmasına özen 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı, araç ve gerecinizi hazırladınız mı?   

2. Çorap kalıbınızı hazırladınız mı?   

3. Şiş üzerine çorabın lastiğini örmek için ilmek attınız mı?   

4. Topuk için ilmek bırakma ve tekrar toplama işlemlerini 

yaptınız mı? 

  

5. Ayak kısmını ördünüz mü?   

6.  Örgü çorabınızın burun kısmını çalıştınız mı?   

7.  Örgü çorabınızın arka birleştirme dikişlerini yaptınız mı?   

8. Örgü çorabınızın süslemesini yaptınız mı?   

9. Kalite kontrol yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi örgü çorap yapımında kullanılan birleştirme 

tekniklerinden değildir?  

 

A) Gizli dikiş B) Makine dikişi C) Sürfile dikişi D) Overlok çekme 

2. Örgü çorap süsleme yöntemleri kaç grupta toplanır? 

 

A) 7  B) 3   C) 5   D) 6 

3. Örgü çorap yapımında kullanılan birleştirme yöntemleri kaç grupta toplanır? 

  

A) 2  B) 5   C) 3   D) 4 

4. Örgü çorapta, dışarıdan bakıldığında dikişin belli olması istendiğinde hangi dikiş 

tekniği kullanılır. 

  

A) İngiliz dikişi B) Gizli dikiş  C) Sürfile dikişi D) Makine dikişi 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Araştırmacılar örgünün kaynağının ……………………..  kökenli olduğunu 

söylemişlerdir.  

 

2. İki ucu sivri şişler………………  takım hâlinde satılır.  

 

3. Örgü çorap yapımında birleştirme teknikleri…………. grupta toplanır.  

 

4. Dışarıdan bakıldığında dikişin belli olmamasının istendiği durumlarda 

………………..  dikiş ile birleştirme yapılır.  

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Şiş örücülüğünde şişler temel araç olarak kullanılır.  

 

6. (   ) Çorap insanları iklim şartlarından koruyan, ayağa giyilen, kıyafetin aksesuarı ve 

tamamlayıcısıdır.  

 

7. (   ) Şiş çeşitleri üç grupta toplanır. 

 

8. (   ) Örgü çorap süsleme yöntemleri iki grupta toplanır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarlarınızla 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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Örgü çorap modülü, faaliyetleri ve araştırma sonunda kazandığınız bilgilerin 

ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.  
 

Örgü çorap modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmenizle iletişim kurunuz. 

Yapacağınız ürüne uygun farklı motif ve desenleri birleştirerek ve yaratıcılığınızı kullanarak 

örgü çorap modeli tasarlayıp kalıbınızı hazırlayınız. Ürün ölçüsüne uygun şiş üzerine ilmek 

atınız. Farklı motif ve desen türlerini kullanarak örgü çorabınızı örünüz.  Arttırma ve 

eksiltme tekniklerini kullanarak çorabı bitiriniz ve süslemelerini yapınız.  

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 
 

 Örgü çorap model kitapları 

 Kalıp hazırlama araç ve gereçleri (parşömen kâğıdı, kalem makas, cetvel ve 

mezür) 

 Yün ve şişler 

 Süsleme araç ve gereçleri 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda örgü şapka için modelinize uygun kalıp 

hazırlayıp şiş üzerine uygun sayıda ilmek atabileceksiniz. Farklı örgü teknikleri ile şapka 

örebilecek ve süslemesini yapabileceksiniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı, araç ve gereçlerinizi 

hazırlayınız.  

 İş önlüğünüzü giyiniz.  

 Kalıp araç gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Yün ve şişlerinizi hazırlayınız.  

 Çorap modelini hazırlayınız.   Bilek ölçünüzü alınız.  

 Tasarladığınız modele uygun desen 

varsa hazırlayınız.  

 Modelinize uygun araç ve gereç seçiniz.   Tasarladığınız modele uygun yün 

seçiniz.  

 Yününüze uygun şiş numarası 

belirleyiniz. 

 Şiş üzerine çorabın lastiğini örmek için 

ilmek atınız.  

 Şiş üzerine bilek ölçüsüne uygun sayıda 

ilmek atınız.  

 Şiş üzerine attığınız ilmekleri kalıbınızın 

üzerine koyarak kontrol ediniz.  

 Çorap topuğunda ilmek bırakma ve 

tekrar geri toplama işlemini yapınız.  

 Topuk için toplam ilmek sayısının dörtte 

birini çalışınız.  

 Topuğun diğer yarısını da aynı şekilde 

çalışarak tamamlayınız. 

 Topukları simetrik çalışmaya dikkat 

ediniz. 

 Örgü çorabınızın ayak kısmını örünüz.  Bu bölüme desen veya motif 

uygulayabilirsiniz. 

 Örgü çorabınızın burun kısmını 

çalışınız. 

 Burun çalışmasında eksiltme işlemini 

her iki kenarda simetrik olarak çalışınız. 

 7-8 ilmek kalınca yün ipinizi ilmeklerin 

içinden geçirerek büzerek sabitleyiniz. 
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 Çorabınızın kenar dikişlerini yapınız.  Kenar dikişlerini çorabınızın rengindeki 

yün iplikle gizli dikiş tekniğine göre 

çalışınız. 

 Örgü çorabınızın süslemesini yapınız.   Bilek veya ayak bölümüne süsleme 

tekniklerinden biri veya birkaçını 

kullanarak süsleme yapınız. 

 Kalite kontrol yapınız. 

 Eksiltme ve arttırma işlemlerini kontrol 

ediniz. Hataları düzeltiniz. 

 Çorabın kenarları ile birleştirme 

dikişlerini kontrol edip düzeltiniz.  

 Süslemeleri kontrol ediniz.  

 
 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN  CEVAP ANAHTARI 

 

1 Ön 

2 Arka 

3 Temel 

4 Dikişli 

5 Topuk 

6 
Üstten ve 

alttan 

7 Lastik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 C 

4 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğu 

2 Doğru 

3 Beşli 

4 Doğru 

5 3 

6 Gizli 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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