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                        Түкті кілемнің құрылуы мен тоқылу әдісі.  
« Үй жасауы кілем»,- дейді халық. Кілем жайсаң- төсеніш, ілсең –сән.  

Кілемнің осындай асыл қасиеттеріне  байланысты қай кезде де, қай заманда 

да болмасын кілемді, одан жасалатын бұйымдарды тек қой жүнінен тоқыған. 

Оны өлі жүннен жасайды. Жүнді майдалап түтіп немесе тарақпен тарайды. 

Түтіп , тарап болған соң иіруге ыңғайлы болу үшін шүйкелейді. Сосын екі 

ұршыққа жіңішке етіп иіреді. Сонан соң бос етіп екі жіпті қосып ширатады. 

Мұны екі жіпті «тіндеу» дейді. Дайын болған жіпті келептеп(екі аяқтың  

ұшына жарты метрдей ұзындықта орап алу)  бояйды. Жіптер әркімнің 

ұнатқан өрнегінің түр-түсіне байланысты боялады.  

Кілемнің желісін мақтадан иіреді. «Желі» дегеніміз-кілемнің өрнегі 

шалынатын жіп,оны кілемшелер  тілінде «төсек» деп те атайды. Ал «түр» 

дегеніміз де кілемнің өрнегіне шалынатын жіп, оны кілемшелер тілінде 

«төсек» деп те атайды. Ал «түр» дегеніміз  кілемнің өрнегіне шалынатын жіп. 

Тек желі түрге қарағанда жіңішкелеу болады.   

1.Түкті кілемді  құру үшін ең алдымен ағаштан қалып жасайды. 

Ұзындығы 1 метр кілемге 1,5 метр, ені 0,8 метр кілемге 1,2 метр қалып 

жасалынады. Қалып мықты болу үшін оның ұштарын темірмен қатты 

бекітеді. Дайын болған қалыпты «кергі ағаш» деп атайды. Кергі ағашты төрт 

бұрышынан  кілем тоқылатын жерге  қатырып қояды.  

2. Енді  осы кергі ағашқа кілемнің төсегі (желі) жүгіріледі (керіледі). 

Кілемге желіні жүгірткенде кергі ағаштың екі басында екі адам отырады. 

Ортасында бір адам жіпті әрлі-берлі беріп тұрады. Желінің саны қаншалықты 



болуы кілемнің өлшеміне байланысты. Желі керілген кезде желі ағаштың екі 

жағынан да үстінен астына қарай оралып жүргізіледі. Сонда екі жіптің 

арасында шатыс пайда болады.  

3. Кілемнің төсегі дайын болған соң шатысқан желінің арасына  адарғы 

салынады. Адарғы мүмкіндегінше жұмыр ағаштан жасалынғаны дұрыс.  

Адарғы керілген желінің шатысын жоғары-төмен алмастырып отырады.  

4. Адарғының алдыңғы жағынан көлденеңінен жоғары етіп белағаш 

қойылады. Белағаш – кілем тоқу үшін керілген жіп желісін күзу арқылы 

байланыстырып тұрады.  

5. Белағашты жоғары көтеріп тұру  үшін аша басты тіреу ағаш 

қолданылады. Бұл ағашты аяқ деп атайды, оның биіктігі 30-35см. Кергі 

ағаштың екі басына керіліп қойылады.  

6. Күзу- керілген желінің үстіңгі  жібін белағашпен  жалғастырып 

тұратын жіп. Күзу жіпті мықтап ұстап тұру үшін белағаштың үстінен жіп 

керіледі. Белағашқа байланған  желінің үстіңгі жібі «күзулі» деп, ал 

белағашқа байланған астыңғы жіп «күзусіз» деп аталады. Кілемнің тақтасы 

4-6 рет өткізіледі (екі елідей болса болады). Адарғыны күзудің қасына дейін 

тартқан кезде желінің арасы ашылады, сол кезде арқау өткізіледі.  (арқауға 

кез келген мықты жіп пайдалануға болады). Ал келесі өткізгенде адарғы 

керісінше итеріледі, бұл кезде желінің арасы ашылмайды, кілем тоқып 

отырған адам желіні қолымен қатты басып отырып арқау өткізеді. Бұл 

құбылыс кілем тоқудың басынан аяғына дейін қайталанады. Арқау – кілем 

тарқатылып кетпес үшін кілемнің екі шетін мықтап ұстап отырады.  

Тақта жүргізіліп біткен соң кілемді тоқуға кірісеміз. Кілемшелердің 

негізгі құрал-сайманы- түрлі-түсті жіп, тоқпақ, пышақ, қайшы. Тоқпақ 

дегеніміз- темір тісі бар, ағаштан жасалған құрал.  Шалып тоқу дегеніміз- 

астыңғы бір жіп  пен үстіңгі бір жіпті алып, яғни күзулі жіптің астынан, 

күзусіз жіпті үстінен астына қарай орап алып пышақпен  кесіп отыру. 

Осылайша әрбір қатар түгел шалынып біткен кезде арқау өткізіледі. Сосын 

тоқпақпен ұрып бекітіп отырады. Арқауды тоқпақпен ұрған соң шалынған  

түрді пышақпен тартып артығын қайшымен қиып тастайды.  

Кілемнің шеткі түрі шалынып біткен соң өрнек шалынады. Жалпы, 

кілемге кез-келген өрнекті түсіруге  мүмкіндік мол. Ол үшін өрнектік үлгісі 

қажет. Үлгі дегеніміз- кілемге түсіретін өрнекті тор көзді қағазға түсіріп алу. 

Өрнекті тор көзді қағазға түсіріп алған соң сол бойынша санап отырып 

кілемге шалынады.  

Жоғарыда көрсетілген тоқу әдісі әрі қарай жалғастырылады.    

 

 



Кілем тоқу үшін қажет материалдар: 

 

1. Иірілген жіптер (2кг) 

2. Желі жіп (1кг) 

3. Арқау жіп (0,5кг) 

4. Бояу (200гр) 

 

Кілем тоқу үшін қажетті құрал-жабдықтар: 

1. Кілем тоқу станогы 

2. Тоқпақ  

3. Қайшы  

4. Пышақ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

1-сурет. Кілемің желісін орау 



 

2-сурет. Кілемнің желісін орауды аяқтау 



 

3-сурет. Кілемнің күзу жібін байлау 

 

 



 

4-сурет. Кілемнің шетін түйіндеп байлау 

 

 



 

5-сурет. Кілемнің шетін арқаумен бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6-сурет. Арқау өткізу 

 

 



 

 

7-сурет. Кілемнің шеткі тақтасын бастау 

 



 

8-сурет. Кілемге салынатын оюдың үлгісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9-сурет. Үлгімен санап тоқу 

 

 



 

10-сурет. Шалынған жіпті пышақпен кесу 

 

 



 

11-сурет. Жіпті шалу 

 

 



 

12-сурет. Жіпті шалу 

 

 



 

13-сурет. Кілем тоқу процесі 

 

 



 

14-сурет. Бітудің алдындағы бейнесі 

 

 



 

15-сурет. Кілемді аяқтау 

 

 



 

17-сурет. Кілемнің шетін түйіндеп байлау 

 

 



 

19-сурет. Кілемнің біткен сәті 

 

 



 

20-сурет. Оқушы мен жетекші дайын кілемнің қасында 

 

 



 

 

Төленгені туралы квитанция 


