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ONARIM ONARIM ÖÖNCESNCESİİ İŞİŞLEMLER VE ONARIMDA KULLANILAN ARALEMLER VE ONARIMDA KULLANILAN ARAÇÇ –– GEREGEREÇÇLERLER

OnarOnarıım hazm hazıırlrlıık ik işşlemleri:lemleri: eskiyen, yeskiyen, yııpranan ya da hasara upranan ya da hasara uğğrayan pek rayan pek ççok kullanok kullanıım m 
malzemesini eski fonksiyonellimalzemesini eski fonksiyonelliğğine getirilebilmek ine getirilebilmek üüzere kaliteli bir onarzere kaliteli bir onarıım im iççin zaman in zaman 

harcamak, harcamak, üüzerinde uzun szerinde uzun süüre re ççalalışışmak gerekir.mak gerekir.
ÖÖncelikle onarncelikle onarıım yapm yapıılan dokumanlan dokumanıın temiz olmasn temiz olmasıı gerekir..gerekir..

Temizleme iTemizleme işşlemi tamamlandlemi tamamlandııktan sonra onarktan sonra onarııma hazma hazıırlanrlanıır. Hazr. Hazıırlrlıık safhask safhasıı dokumandokumanıın n 
cinsi, ycinsi, yööresi, tekniresi, tekniğği ne olursa olsun dei ne olursa olsun değğiişşmez. Tel kaynamez. Tel kaynağığı, , gegeççgigi kaynakaynağığı, d, düüğğüüm atm atıımmıı

onaronarıımda temel tekniklerdir. Onarmda temel tekniklerdir. Onarıımmıı yapacak kiyapacak kişşinin tek yapmasinin tek yapmasıı gereken orijinali gereken orijinali 
inceleyip, orijinale uygun inceleyip, orijinale uygun şşekilde dokumayekilde dokumayıı onaronarııma hazma hazıırlamaktrlamaktıır. Onarr. Onarıımmıın kaliteli ve n kaliteli ve 

aslaslıına uygun na uygun şşekilde yapekilde yapıılmaslmasıı ççok ok öönemlidir. Haznemlidir. Hazıırlrlıık safhask safhasıında ilk olarak onarnda ilk olarak onarıım m 
ggöörecek brecek böölgeye uygun renk, kallgeye uygun renk, kalıınlnlıık ve lif yapk ve lif yapııssıına gna gööre iplik sere iplik seççilir. Bu iplikler ilir. Bu iplikler 

genellikle eskimigenellikle eskimişş parparççalardalardıır. Sr. Söökküülen, slen, söökküüntntüü ipliklerdir. Uygun iplik bulunmaz ise en ipliklerdir. Uygun iplik bulunmaz ise en 
yakyakıın renkten boyahanede numune verilip, iplik cinsi belirlenir. Boyn renkten boyahanede numune verilip, iplik cinsi belirlenir. Boyahanede numuneden ahanede numuneden 

ççııkkışışllıı yeni bir test hazyeni bir test hazıırlanarak gerekli olan renk bulunur.rlanarak gerekli olan renk bulunur.



OnarOnarıım yapan kim yapan kişşinin bilmesi gereken noktalarinin bilmesi gereken noktalar

--OnarOnarıım ustalm ustalıık ve beceri isteyen bir ik ve beceri isteyen bir işştir. Onartir. Onarıım yapan kim yapan kişşinin inin ççok iyi bilek ok iyi bilek 
yeteneyeteneğğine ve saine ve sağğllııklklıı ggöözlere sahip olmaszlere sahip olmasıı gerekir.   gerekir.   

--Renk bilgisi yeterli olmalRenk bilgisi yeterli olmalıı, , orjinaliorjinali renk ile yeni bulup ayarlayacarenk ile yeni bulup ayarlayacağığı renk uyurenk uyuşşmasmasıınnıı
ggöörebilmeli ve renklerin birbirleri arasrebilmeli ve renklerin birbirleri arasıındaki farkndaki farkıınnıı ççııplak gplak göözle ayzle ayıırt edebilmelidir. rt edebilmelidir. 
--OnarOnarıım yapan kim yapan kişşi tel atmasi tel atmasıınnıı ve tel kaynave tel kaynağığınnıı bilmelidir. Kibilmelidir. Kişşinin bu inin bu ççalalışışmada pratik mada pratik 

kazanmaskazanmasıı iiççin en az 6 ay sin en az 6 ay süürekli tel kaynarekli tel kaynağığı ve tel atve tel atıımmıı yapmasyapmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.
OnarOnarıım gm göörecek brecek böölgede bal teli (salgede bal teli (saççak) yok ise, ak) yok ise, ööncelikle tel uncelikle tel uççlarlarıın orijinal tele uygun n orijinal tele uygun 

yeni veya eski syeni veya eski söökküüntntüü tel kaynatel kaynağığı ya da tel atya da tel atıımmıı yapyapııllıır.r.
Teli iTeli iğğne ile dokumaya atmak halne ile dokumaya atmak halıınnıın tutumuna gn tutumuna gööre tecrre tecrüübe gerektirir. be gerektirir. ÇüÇünknküü yumuyumuşşak ak 

bir halbir halııya tel atmak ile sert ve ya tel atmak ile sert ve çüçürrüük bir halk bir halııya tel atmak arasya tel atmak arasıında nda ççok fark ok fark 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

--OnarOnarıım yapan kim yapan kişşi orijinale i orijinale gegeççgigi gegeççirmesini bilmelidir. Bu iirmesini bilmelidir. Bu işşleme hasleme hasıır r öörgrgüüssüü denir. denir. 
HasHasıır r öörgrgüüssüü halhalıılarda uygulanlarda uygulanıır. Dr. Düüğğüüm atmadan m atmadan gegeççgigi atma iatma işşlemidirlemidir. . 



OnarOnarıım m ÖÖncesi ncesi İşİşlemler :lemler :

OnarOnarıımda kullanmda kullanıılacak olan iplikler glacak olan iplikler güüncel renk envanterinden sencel renk envanterinden seççilir. Onarilir. Onarıımda mda 
kullankullanıılmak lmak üüzere elde zere elde öönceden kalan yeterli malzeme yok ise senceden kalan yeterli malzeme yok ise seççilen renge gilen renge gööre re 

boyahanede yeniden boyama iboyahanede yeniden boyama işşlemi yaplemi yapııllıır. Bunun yanr. Bunun yanıı ssııra orijinal dokumadan elde ra orijinal dokumadan elde 
edilen sedilen söökküüntntüü iplikler de kullaniplikler de kullanıılmaktadlmaktadıır. Onarr. Onarıım im işşleminde iplileminde ipliğğin cinsini, rengini ve in cinsini, rengini ve 

bbüükküümmüünnüü ayarlamak ayarlamak ççok ok öönemlidir.nemlidir.
El dokumasEl dokumasıı halhalıı ve dve düüz dokumalarz dokumalarıın onarn onarıım hazm hazıırlrlığıığında yapnda yapıılmaslmasıı gereken en temel gereken en temel 

ve ve ööncelikli incelikli işşlem, dokumanlem, dokumanıın teknik analizinin yapn teknik analizinin yapıılarak yaplarak yapııssıınnıın iyice anlan iyice anlaşışılmaslmasııddıır. r. 
Teknik analizde onarTeknik analizde onarıım m ööncesi hasar tespiti yapncesi hasar tespiti yapıılarak, dokumanlarak, dokumanıın materyal ve yapn materyal ve yapıısal sal 

öözellikleri belirlenir. Burada amazellikleri belirlenir. Burada amaçç, onar, onarıımmıı yapyapıılacak dokumanlacak dokumanıın orijinal yapn orijinal yapııssıınnıın n 
bozulmadan dokumaya uygun malzeme sebozulmadan dokumaya uygun malzeme seççimidir. Teknik analizde; hasara uimidir. Teknik analizde; hasara uğğramamramamışış, , 

orijinalliorijinalliğğini muhafaza eden bini muhafaza eden böölge ya da blge ya da böölgeler incelenerek tespitler yaplgeler incelenerek tespitler yapıılabilir. labilir. 
Bu tespitler Bu tespitler şşunlardunlardıır: Tel (r: Tel (çöçözgzgüü), ), gegeççgigi (atk(atkıı) ve d) ve düüğğüüm ipliklerin hammadde tespiti, m ipliklerin hammadde tespiti, 
tel (tel (çöçözgzgüü), ), gegeççgigi (atk(atkıı) ve d) ve düüğğüüm ipliklerin kat adedi ve bm ipliklerin kat adedi ve büükküüm ym yöönnüü tespiti, dtespiti, düüğğüüm m 

ssııklklığıığı tespiti, tespiti, gegeççgigi (atk(atkıı) adedi tespiti, d) adedi tespiti, düüğğüüm tm tüürrüü tespiti, boyut tespiti.tespiti, boyut tespiti.



OnarOnarıımda Kullanmda Kullanıılan Aralan Araççlar : lar : OnarOnarıımda tezgah, mda tezgah, ççivi, ivi, ççekiekiçç, i, iğğne, tne, tığığ, b, bııççaklaklıı ttığığ, , 
karga burun, tarak, tel fkarga burun, tarak, tel fıırrçça, biz, ca, biz, cıımbmbıız, terzi yz, terzi yüüzzüüğğüü,,halhalıımakasmakasıı,t,tııraraşş makinesi, makinesi, 
ffıırrççalalıı matkap, zmatkap, zıımpara, zmpara, zıımba, su zmba, su zıımparasmparasıı, , üüttüü, raptiye, , raptiye, ppüürmrmüüzz, kerpeten, , kerpeten, 
ssüüppüürge ve balmumu kullanrge ve balmumu kullanıılmaktadlmaktadıır.r.



OnarOnarıımda Kullanmda Kullanıılan Gerelan Gereççler : ler : OnarOnarıım da en temel gerem da en temel gereçç ipliktir. El dokumasipliktir. El dokumasıı olduolduğğu iu iççin in 
dokumandokumanıın materyali don materyali doğğal liflerden elde edilen ipliklerdir. Onaral liflerden elde edilen ipliklerdir. Onarıımda kullanmda kullanıılan dolan doğğal lifler al lifler 
hayvansal ve bitkisel liflerdir. hayvansal ve bitkisel liflerdir. İİpek, ypek, yüün, keten, pamuk onarn, keten, pamuk onarıımda iplik renginin orijinale mda iplik renginin orijinale 
uygunluuygunluğğu u ççok ok öönemlidir.nemlidir.
OnarOnarıılacak blacak böölge ilge iççin ilk olarak sin ilk olarak söökküüntntüü ipliklere bakipliklere bakııllıır. Onarr. Onarıım istenen bm istenen böölgeye uygun lgeye uygun 

mevcut iplik yok ya da yeterli demevcut iplik yok ya da yeterli değğil ise boyahanede onaril ise boyahanede onarıım bm böölgesine uygun renkte iplik lgesine uygun renkte iplik 
boyanboyanıır. r. 



Boyamadan verimli sonuBoyamadan verimli sonuçç alalıınabilmesi inabilmesi iççin boya ve yin boya ve yüün kalitesinin yn kalitesinin yüüksek; suyun ksek; suyun pHpH
dedeğğerinin, boya banyosunun erinin, boya banyosunun ııssııssıınnıın ve boya banyosunun zamann ve boya banyosunun zamanıınnıın birbiri ile uyumlu olmasn birbiri ile uyumlu olmasıı
gerekmektedir. gerekmektedir. 

Temizlik : Temizlik : Temizlik iTemizlik işşlemi, onarlemi, onarıımmıın n öönemli bir parnemli bir parççasasıınnıı oluoluşşturmaktadturmaktadıır. Bu ir. Bu işşlem blem büüyyüük k 
riskler tariskler taşışır. r. ÇüÇünknküü temizlik itemizlik işşlemine karar verildilemine karar verildiğğinde temizliinde temizliğğin geriye din geriye döönnüüşşüü ççok zor ok zor 
hatta imkânshatta imkânsıızdzdıır. Dokuma sadece tozlu ise toz dolabr. Dokuma sadece tozlu ise toz dolabıında dnda dööndndüürrüülerek tozun dlerek tozun döökküülmesi lmesi 
sasağğlanlanıır.r.



HALI TAMHALI TAMİİRRİİNDE KULLANILAN TEKNNDE KULLANILAN TEKNİİKLERKLER

Tel (Tel (ÇöÇözgzgüü) At) Atıımmıı : : OnarOnarıım gm göörecek brecek böölgede balgede başş teli (sateli (saççak) yok ise ak) yok ise ööncelikle orijinal ncelikle orijinal 
tel utel uççlarlarıına orijinal tele uygun yeni veya eski sna orijinal tele uygun yeni veya eski söökküüntntüü ipliklerle tel kaynaipliklerle tel kaynağığı yapyapııllıır.r.

Dokumada ara tamir gerekiyorsa tel atDokumada ara tamir gerekiyorsa tel atıımmıı yapyapııllıır. Tel atma ir. Tel atma işşleminde hasarlleminde hasarlıı tel tel üüzerine zerine 
ikinci bir tel iikinci bir tel iğğne yardne yardıımmıı ile atile atııllıır. Ser. Seççilen iplik, iilen iplik, iğğneye takneye takııldldııktan sonra yktan sonra yııpranmpranmışış kkıısmsmıın n 

alt ya da alt ya da üüst kst kıısmsmıındaki sandaki sağğlam zeminde yer alan tellere paralel, lam zeminde yer alan tellere paralel, gegeççgileregilere dikey olarak dikey olarak 
ddışıştan gtan göörrüünmeyecek nmeyecek şşekilde yekilde yüürrüüttüüldldüükten sonra kten sonra ““UU”” ddöönnüüşşüü yaparak aksi yyaparak aksi yööne done doğğru ru 

ddööndndüürrüüllüür ve ir ve işşlem bu lem bu şşekilde devam ettirilir.ekilde devam ettirilir.



Birinci geBirinci geççme me şşeklindeeklinde orijinal orijinal gegeççgigi ile hasarlile hasarlıı
bböölgeye atlgeye atıılan yeni lan yeni gegeççgigi arasarasıında snda sıırasrasıı ssıırasrasıına na 
bir bbir büüttüünlnlüük sak sağğlanlanıır. Bunun ir. Bunun iççin orijinal in orijinal gegeççgigi
ssöökküüllüür yerine aynr yerine aynıı şşekilde dekilde düüz dokuma esasz dokuma esasıına na 
uygun olarak tuygun olarak tığığ ile onarile onarıım m gegeççgisigisi dokunur. dokunur. 
HasarlHasarlıı bböölgede slgede söökküümmüüne bane başşlanan orijinal lanan orijinal 
gegeççgininginin ssöökküümmüüne hasar olmayan bne hasar olmayan böölge ilge iççinde de inde de 
devam edilir. Amadevam edilir. Amaçç onaronarıım sonrasm sonrasıı bakbakııldldığıığında nda 
bbüüttüünlnlüüğğüün san sağğlanmaslanmasıı ve daha save daha sağğlam lam gegeççgigi
atatıılmaslmasııddıır. r. 
SSıık dokulu halk dokulu halıılarda 5, gevlarda 5, gevşşek dokulu halek dokulu halıılarda 10 larda 10 
ddüüğğüüm kadar im kadar iççeri girilerek eri girilerek gegeççgigi ssöökküümmüü yapyapııllıır. r. 
Tekli Tekli gegeççgigi, ikili , ikili gegeççgigi, , üçüçllüü gegeççgigi, d, döörtlrtlüü gegeççgigi, , 
oluklu oluklu gegeççgigi (d(dööke), oluksuz ke), oluksuz gegeççgigi hepsi ihepsi iççin aynin aynıı
teknik kullanteknik kullanııllıır. Bu teknik r. Bu teknik ““orijinal orijinal üüststüünden nden 
bindirme dbindirme döönnüüşşllüü gegeççgigi teknitekniğğii”” olarak adlandolarak adlandıırrııllıır r 

HasHasıır r ÖÖrgrgüüssüü :: OnarOnarıım yapan kim yapan kişşi orijinale i orijinale gegeççgigi gegeççirmesini bilmelidir. Bu iirmesini bilmelidir. Bu işşleme hasleme hasıır r 
öörgrgüüssüü denir. Hasdenir. Hasıır r öörgrgüüssüü halhalıılarda uygulanlarda uygulanıır. Dr. Düüğğüüm atmadan m atmadan gegeççgigi atma iatma işşlemidir. lemidir. 
ÜçÜç dedeğğiişşik ik şşekilde hasekilde hasıır r öörgrgüüssüü yapyapıılmaktadlmaktadıır.r.



İİkinci gekinci geççme me şşeklinde;eklinde; ttııpkpkıı tel kaynatel kaynağığında oldunda olduğğu gibi orijinal u gibi orijinal gegeççgigi ile onarile onarıım gm göörecek recek 
gegeççgigi ucu ucuna dikilerek kaynak yapucu ucuna dikilerek kaynak yapııllıır. Bu teknik ile orijinale %99 yaklar. Bu teknik ile orijinale %99 yaklaşışıllıır. r. 
ÜçüÜçüncncüü gegeççme me şşeklinde;eklinde; onaronarıım gm göören bren böölgenin yanlarlgenin yanlarıındaki dndaki düüğğüümlerin son telleri dikimlerin son telleri dikişş
ipliipliğği ile orijinal i ile orijinal gegeççgigi ssıırasrasıından dikilir ve dikilen son telden onarndan dikilir ve dikilen son telden onarıım m gegeççgigi ddöönnüüşşüü yapyapııllıır.r.

Bu tekniBu tekniğğe e ““tek tele dikitek tele dikişşli hasli hasıırr”” denmektedir. denmektedir. 
ÇÇooğğunlukla sunlukla sııradan sradan sıık dokulu ve tam oluklu k dokulu ve tam oluklu çüçürrüük k 
halhalıılara uygulanlara uygulanıır. r. 
OnarOnarıımda hasmda hasıır yapr yapıılmaslmasıınnıın birinci nedeni hasn birinci nedeni hasıır r 
yapyapıılmadlmadığıığı zaman dokumanzaman dokumanıın n ççok sok sııkkıı ve sert olmasve sert olmasııddıır. r. 
İİkinci nedeni kinci nedeni SavonnerieSavonnerie gibi desen yogibi desen yoğğunluunluğğu ve u ve 
kullankullanıılan renk saylan renk sayııssıı fazla olan dokumalarda onarfazla olan dokumalarda onarıım m 
yapan kiyapan kişşiye kolayliye kolaylıık sak sağğlamaslamasııddıır. Bunun ir. Bunun iççin hasarlin hasarlıı
bböölgedeki kaylgedeki kayııp desen, desen kâp desen, desen kâğığıddıına na ççizer gibi hasizer gibi hasıır r 
üüzerine zerine ççizilir ve dizilir ve düüğğüüm atm atııllıır. Bu r. Bu şşekilde onarekilde onarıımmıı yapan yapan 
kikişşi deseni ve desendeki renk ayri deseni ve desendeki renk ayrıımmıınnıı daha iyi daha iyi 
ggöörebilir. rebilir. ÜçüÜçüncncüü nedeni ise dnedeni ise düüğğüüm sm sııra takibini ra takibini 
kolaylakolaylaşşttıırmasrmasııddıır. r. HasHasıırara ddüüğğüüm atmak sm atmak sıırt drt düüğğüüm m 
kalitesini arttkalitesini arttıırrıır, kaba ve dr, kaba ve düüzensiz bir gzensiz bir göörrüünnüüm m 
oluoluşşmasmasıınnıı öönler.nler.



Hav (DHav (Düüğğüüm m –– İİlmek) Atlmek) Atıımmıı :: Temel dTemel düüğğüüm tm tüürleri Trleri Tüürk ve rk ve İİran dran düüğğüümleridir. mleridir. 
Dokumada orijinal dDokumada orijinal düüğğüüm hangi teknikle atm hangi teknikle atıılmlmışış ise onarise onarıımda ona gmda ona gööre yapre yapııllıır. Tekrar r. Tekrar 
ddüüğğüüm atarken dm atarken düüğğüüm sm sııklklığıığı ve dve düüğğüüm tm tüürrüü öönemli rol oynamaktadnemli rol oynamaktadıır. Dr. Düüğğüüm atm atıımmıı, , 
ddüüğğüüm sm söökküümmüü iişşlemi bittikten sonra dokumanlemi bittikten sonra dokumanıın dn düüğğüüm atm atıılacak klacak kıısmsmıınnıın uygun n uygun 
gerginlikle bir tezgâha gerginlikle bir tezgâha ççakakıılmaslmasıından sonra dndan sonra düüğğüümlerin atmlerin atıılmaslmasıı iişşlemidir. Slemidir. Söökküülen len 
ddüüğğüümlerin yerine uygun renkte iplik semlerin yerine uygun renkte iplik seççilerek tilerek tığığ ya da iya da iğğne yardne yardıımmıı ile dile düüğğüüm atm atııllıır. r. 
İşİşlem bittikten sonra dlem bittikten sonra düüğğüümler, makas ya da tmler, makas ya da tııraraşş makinesi ile kesilir.makinesi ile kesilir.



Kenar Tamiri :Kenar Tamiri : HalHalıı ve dve düüz dokumalarda z dokumalarda 
kenar onarkenar onarıımmıı aynaynıı şşekilde yapekilde yapıılmaktadlmaktadıır. r. 
DDüüz dokumalarda kilim tekniz dokumalarda kilim tekniğğinde inde 
uygulanuygulanıır. Halr. Halıılarda kilim teknilarda kilim tekniğğinde inde 
yapyapııldldığıığı gibi, gibi, üülkelere glkelere gööre dere değğiişşiklik iklik 
ggöösteren kenar steren kenar öörgrgüüleri de vardleri de vardıır. r. 

Bu gibi kenar Bu gibi kenar öörgrgüülerinde her tel tek, lerinde her tel tek, ççift, ift, üçüçllüü yada kaytan fitil yada kaytan fitil şşeklinde aleklinde alıınmaktadnmaktadıır. r. 
OnarOnarıılan dokumaya glan dokumaya gööre kenar re kenar öörgrgüüssüü 2,4, vb tele yap2,4, vb tele yapıılabilmektedir. labilmektedir. 

Zincir Tamiri :Zincir Tamiri : Zincir, dokumanZincir, dokumanıın ban başşlanglangııçç ve bitive bitişş kkııssıımlarmlarıında bulunan, bu knda bulunan, bu kııssıımlardaki mlardaki 
bozulmalar ve ybozulmalar ve yııpranmalarpranmalarıı öönlemek amacnlemek amacııyla yapyla yapıılan bir tlan bir tüür dokuma teknir dokuma tekniğğidir. Zincir, idir. Zincir, 
genellikle dokumangenellikle dokumanıın n çöçözgzgüüssüünde kullannde kullanıılan iplikle yaplan iplikle yapııllıır. r. ÜçÜç ttüür zincir teknir zincir tekniğği vardi vardıır. r. 
Bunlar; dolama, baBunlar; dolama, bağğlama ve dantel dilama ve dantel dişşli zincir teknili zincir tekniğğidir.idir.



Tesviye Tesviye İşİşlemi :lemi : OnarOnarıılan dokumanlan dokumanıın tn tüüm onarm onarıım im işşlemleri bitirildikten sonra tesviye lemleri bitirildikten sonra tesviye 
iişşlemi yaplemi yapııllıır. Onarr. Onarıımda tesviye final imda tesviye final işşlemidir. Dokumanlemidir. Dokumanıın n öön yn yüüzzüüne uygulanne uygulanıır. r. İşİşlem lem 
ssıırasrasıında halnda halııya atya atıılan dlan düüğğüüm fazlalm fazlalııklarklarıı kesilerek temizlenir. Bunun ikesilerek temizlenir. Bunun iççin ilk olarak in ilk olarak 
orijinal dorijinal düüğğüüm ym yüüksekliksekliğğinden 5 mm yinden 5 mm yüüksek olacak ksek olacak şşekilde kesilen yeni dekilde kesilen yeni düüğğüümlerin mlerin 
yyüüksekliksekliğği ti tııraraşş makinesi ile kademe kademe dmakinesi ile kademe kademe düüşşüürrüüllüür. Her kesim sonrasr. Her kesim sonrasıı kesilen bkesilen böölge lge 
el ile hav yatel ile hav yatıım ym yöönnüünde dnde düüzeltilir. Daha sonra tel fzeltilir. Daha sonra tel fıırrçça taka takııllıı matkap ile bir ters yatmatkap ile bir ters yatıım m 
yyöönnüüne bir de hav yatne bir de hav yatıım ym yöönnüüne done doğğru fru fıırrççalanalanıır. Uygulama yapr. Uygulama yapıılan blan böölge bir plge bir püüsksküürtrtüüccüü
yardyardıımmııyla su ile yla su ile ııslatslatııllıır; 5 kg ar; 5 kg ağığırlrlığıığında terzi nda terzi üüttüüssüü ile hav yatile hav yatıım ym yöönnüüne done doğğru ru 
üüttüülenir. Bu sayede dlenir. Bu sayede düüğğüümlerin iyice yatmasmlerin iyice yatmasıı sasağğlanlanıır. Dokuma r. Dokuma üüttüülendikten sonra lendikten sonra 
orijinal dorijinal düüğğüümler incelenerek onarmler incelenerek onarıım yapm yapıılan blan böölgedeki dlgedeki düüğğüümler ile kmler ile kııyaslanyaslanıır. Er. Eğğer er 
gerekirse dgerekirse düüğğüüm aralarm aralarıı makas ile kesilir. Bu imakas ile kesilir. Bu işşlem dlem düüğğüümlerin samlerin sağığından, solundan, ndan, solundan, 
altaltıından yada ndan yada üüststüünden yapnden yapıılabilir. Hangi ylabilir. Hangi yöönden inden işşlem yaplem yapıılmaslmasıı gerektigerektiğğine, haline, halıınnıın n 
orijinal yatorijinal yatıım durum duruşşuna guna gööre dere değğerlendirme yaparak, tesviyeyi yapan kierlendirme yaparak, tesviyeyi yapan kişşi karar verir. i karar verir. 
Son olarak onarSon olarak onarıımmıı yapyapıılan alanda bulunun iplikler kaba klan alanda bulunun iplikler kaba kııssıımlarmlarıı ppüürmrmüüzlezle yakyakıılarak larak 
ipliklerin incelmesi ve orijinal kipliklerin incelmesi ve orijinal kıısma uyumu sasma uyumu sağğlanlanıır. r. 
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