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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çocuk giyimi, giyim sektöründe önemli bir yere sahiptir. Detaylı işçiliği, kullanılan
malzeme ve kumaşın daha özenli seçilmesi çocuk giyiminin önemini artırır.
Anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocukların okul müsamere ve gösterilerinde
kullandıkları giysiler vardır. Bu giysiler çocukların sundukları oyunları daha anlamlı hale
getirmektedir. Gösterinin özelliğini bozmayan ve çocukların içinde rahat edeceği giysiler
seçilmelidir. Oyunun özelliğine göre çeşitli kostümleride olabilir. Tavşan balık, ağaç, çicek,
kelebek vb.
Bu modülde tavşan kostümünün dikimini öğreneceksiniz. Bu modülde verilen örnek
kostüm üretimi çok farklı modellerde çocuk gösteri giysisi üretimi yapma şansına sahip
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
çocuk gösteri giysisi ana ve yardımcı malzemelerini tekniğine uygun olarak kesebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Gösterilerde giyilen çocuk giysilerini inceleyiniz. Edindiğiniz bilgi ve deneyimleri
sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİSİ KESİMİ
1.1. Model Analizi
Ürün: çocuk gösteri giysisi
Form:
Beden nu:46

Parça Listesi
Pembe peluş veya polar
Ön parça: 2 adet
Arka parça: 2 adet
Kol: 2 adet
Kapişon (ön parça): 2 adet

Model Analiz Formu
Sezon:
Hazırlama Tarihi:
Hazırlayan:
Biçim Tanımlama
 Kapişonlu
 Kapişon üzerinde iki kulak
 Arka orta dikişli
 Arka ortasında kuyruk
 Kol ve paça ağızları büzgülü
 Karın bölgesinde büyük cep
 Ön ortasında gizli fermuarlı
Dikiş Payları
Tüm dikiş payları: 7 mm
Kol ağzı ve paçalar 2 cm

Beyaz peluş veya polar
Kulak: 2 adet
Karın parçası: 1 adet
Kuyruk parçası: 1 adet
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Astar:
Kapişon (ön parça): 2 adet
Kapişon (yan parça): 2 adet
Kapişon (orta parça):1 adet
Kulak: 2 adet

Kapişon (yan parça): 2 adet
Kapişon (orta parça):1 adet
Kulak: 2 adet
Kullanılacak malzemeler
 Polar veya peluş
 Astar
 1 adet gizli fermuar(45 cm)
 Lastik (en 2 cm)
 Cırt bant
 Elyaf

1.2. Asgari Çalışma Talimatı







Tüm dikişler 4 ipliklikli overlok ile yapılmalıdır.
Kol ve paça ağzında büzgüler eşit dağılmalıdır.
Kol ve paça ağzında 2 cm eninde lastik kullanılmalıdır.
Düzgün bir dikiş için kumaşa uygun iğne seçilmelidir.
Dikiş iplikleri kumaşın rengine uygun seçilmelidir.
DSM ile yapılan dikişler 1 cm 5 batış olarak ayarlanmalıdır.
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1.3. Çocuk Gösteri Giysisi Kalite Nitelikleri
Kalite Nitelikleri
Ürün: Çocuk Gösteri Giysisi
İşlem Basamağı:
Çalışma Aracı:
Kalite Niteliği
Nu

Model 1

Tanımlama

Std
(mm)

1

Kapüşon boyu

320

Tolerans
(mm)
+
1
1

2

Boyun çevresi

450

1

1

3

Kulak boyu

440

1

1

4

Yan dikiş uzunluğu

870

1

1

5

Omuz genişliği

75

1

1

6

Kol boyu

480

1

1

7

Kol ağzı genişliği

460

1

1

8

İç boy (ağdan paçaya)

530

1

1

9

Paça genişliği

520

1

1

10

Fermuar boyu

350

1

1

ÇALIŞAN

TARİH

KONTROL EDİLDİ

TARİH

SAYFA
SONRAKİ SAYFA
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1.4. Çocuk Gösteri Giysisi Kesimi
UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kalıpları kontrol ediniz.

 Parçaların eksik olmamasına
dikkat ediniz.

 Kumaşı kesime hazırlayınız.
 Tulum kalıplarını kumaşa yerleştiriniz.

 Tulum kesimini yapınız.

 Gerekli işaretleri ve çıtları
almayı unutmayınız.

 Astar kalıplarını astara yerleştiriniz.

 Astarı kesime hazırlayınız.
 Astar kesimini yapınız

 Gerekli işaretleri ve çıtları
almayı unutmayınız.
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Kontrol Listesi
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Model analizini doğru yaptınız mı?
 Asgari çalışma talimatını tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?
 Kalite niteliklerini tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?








Kumaşı tekniğine uygun olarak kesime hazırladınız mı?
Kumaş kesimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?
Astarı tekniğine uygun olarak kesime hazırladınız mı?
Astar kesimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında çocuk gösteri giysi dikimini kalite niteliklerine uygun yapabileceksiniz.

2. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİSİ DİKİMİ
2.1. Çocuk Gösteri Giysisi Dikim Planı Hazırlama
Dikim Planı
Ürün: Çocuk Gösteri Giysisi
Hazırlayan:
Üretim Akış Basamakları
sıra nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tarih:
Sezon
Çalışma Aracı

İç paça dikimi
Ön ortası-ağ-arka ortası dikimi
Omuz dikimi
Kulak parçalarının dikimi
Kulak parçasının ütülenmesi
Kapüşon penslerinin dikilmesi
Orta ve yan kapüşonun birleştirilmesi
Ön ve yan kapüşonun birleştirilmesi
Kapüşonun ütülenmesi
Kapüşon astarının dikilmesi
Kapüşonun ütülenmesi
Kapüşonun bedene takılması
Ön beden fermuar dikimi
Yan dikiş
Kol birleştirme
Kol lastiğinin birleştirilmesi
Lastiğin kola dikilmesi
Kolların bedene takılması
Karın parçasının dikilmesi
Karın parçasının ütülenmesi
Karın parçasının bedene takılması
Cırt bantların karın parçasına ve bedene
dikilmesi
Paça lastiğinin birleştirilmesi
Lastiğin paçaya dikilmesi
Kuyruk parçasına büzgü dikişinin
alınması
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4 iplikli overlok
4 iplikli overlok
4 iplikli overlok
4 iplikli overlok
Ütü
DSM
4 iplikli overlok
4 iplikli overlok
Ütü
DSM
Ütü
4 iplikli overlok
DSM
4 iplikli overlok
DSM
DSM
Overlok, DSM
4 iplikli overlok
DSM
Ütü
DSM
DSM
DSM
Overlok, DSM
DSM

Tahmini
Zaman

Ölçüle
n
Zaman

26
27
28
29

Kuyruğun içinin doldurulması
Kuyruğun bedene dikilmesi
Son ütü
Kalite kontrol

Elyaf
El dikişi
Ütü
Kalite nitelikleri
tablosu

2.2.Çocuk Gösteri Giysisi Dikimi
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 4 iplikli overlok makinesini dikime
hazırlayınız.

Öneriler

 İç paçayı birleştiriniz.

 Parçaları birleştirirken karşılıklı çıtların
bir araya gelmesine dikkat ediniz.
 Seçmiş olduğunuz kumaş peluş ise
ütüleme gerekmeyebilir veya düşük
ısıda sadece dikişler üzerine ütü
yapılabilir.

 Ön beden fermuar çıtından başlayarak
arka yakaya kadar (ön ortası-ağ-arka
ortası) birleştiriniz.

 Omuzları birleştiriniz.
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 Kulak parçalarını birleştiriniz. Çevirerek
ütületiniz.

 Kulak parçalarını bir tarafı pembe diğer
tarafı beyaz olacak şekilde birleştiriniz.

 Yan kapişon üzerindeki pensleri kapatınız
ve arka ortaya doğru ütüleyiniz.
 Kulak parçalarını yan kapişon üzerindeki
çıtlara yerleştiriniz

 Orta kapişon parçasını yan kapişon
parçaları ile birleştiriniz.
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 Pembe olan tarafı yüze getiriniz.

 Ön kapişon parçasını yan kapişon
parçasına birleştiriniz.

 Birleştirmelerde çıt yerlerine dikkat
ediniz.

 Kapişon astarını kulak parçaları olmadan
aynı şekilde hazırlayınız.
 Kapişon astarını ütüleyiniz.
 Kapüşonu ve astarı yüzleri üst üste
gelecek şekilde yerşetiriniz. Kapişonun
yüze gelecek kısmını D.S.M. ile dikiniz.

 Kapüşonu ütüleyiniz. Paylayını incelterek
çeviriniz.
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 Kapişonu bedene yerleştirerek dikiniz.

 Fermuarı kapişondan başlayarak ön
ortasındaki çıta kadar dikiniz.

 Gizli fermuar ve gizli fermuar ayağı
kullanınız.

 Yan dikişi kol altından başlayarak paçaya
kadar dikiniz. Dikişi ütüleyiniz.
 Kol altını birleştirerek ütüleyiniz.

 Kol ağzı lastiğini uçları üst üste gelecek
şekilde yerşetiriniz ve DSM’ de dikiniz.

 Dikişte sağlamlaştırma yapınız.
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 Lastğin ek yeri kol altı dikişine gelecek
şekilde kol ağzına yerleştiriniz.

 Lastiği gerdirerek overlokla dikiniz.

 Overlokla dikerken bir elinizlede lastiği
çekiniz. Lastiğin gerginliğinin her yerde
eşit olmasına dikkat ediniz.

 Kol ağzını içe katlayarak overloğun
kenarından DSM ile dikiniz.

 Kolları bedene takınız.
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 Karın parçasını ve astarını yüz yüze
 Açık olan kısmı çevirdikten sonra elde
yerleştiriniz. Parçayı yüzüne çevirebilmek
tutturunuz.
için 5 cm açıklık birakarak makine
çekiniz. Ütüleyerek yüzüne çeviriniz.

 Karın parçasını ön bedene yerleştiriniz.

 İşaretler üzerinden DSM ile makine
çekiniz.

 Parçanın üst kısmı açık bırakılacaktır.
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 4 cm uzunluğunda 2 adet cırt bant kesiniz.  oluşmamasına dikkat ediniz.
Şekildeki gibi iki tanesini bedene iki
tanesini de karın parçasına yerleştiriniz.

 Cırt banların DSM ile dikiniz.

 Her iki ağzını kol ağzında olduğu gibi
lastikle temizleyiniz.
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 Kuyruk dış kenarlarını içeriye doğru
katlayarak büzgü alınız ve büzünüz.

 içini elyafla doldurunuz.
 Ağzını büzünüz.

 Elyaf pamuk da kullanılabilir.

 Kuyruğu arka bedenin arka ortasına elde
tutturunuz.

16

Kontrol Listesi
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
 Dikim işlemlerinde kullanacağınız dikiş makinelarının ayarlarını
kumaş özelliğine göre ayarladınız mı?
 İç paçayı tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
 Ön ortası-ağ-arka ortası dikişini tekniğe uygun olarak birleştirdiniz
mi?
 Omuzu tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
 Kulak parçalarını tekniğine uygun olarak diktiniz mi?
 Kapüşon parçalarını tekniğine uygun olarak birleştirdiniz mi?
 Kapüşon astarını tekniğine uygun olarak diktiniz mi?
 Kapüşon ve astarını tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
 Kapüşonu bedene tekniğe uygun ve doğru olarak taktınız mı?
 Ön beden fermuarını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?
 Kol altını tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
 Kol ağzı lastiğini tekniğe uygun olarak taktınız mı?
 Kolu bedene tekniğe uygun olarak taktınız mı?
 Karın parçasını tekniğine uygun dikip hazırladınız mı?
 Karın parçasını tekniğine uygun olarak bedene yerleştirip diktiniz
mi?
 Paça lastiğini tekniğe uygun olarak taktınız mı?
 Kuyruğu doğru olarak hazırladınız mı?
 Hazırladığınız kuyruğu bedene tekniğine uygun ve doğru olarak
diktiniz mi?
 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?
 Çalışmalarınızı belirtilen sürede tamamladınız mı?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında çocuk gösteri giysisi son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine
uygun olarak yapabileceksiniz.

3. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİSİ SON ÜTÜ VE
SON KONTROLÜ
3.1. Çocuk Gösteri Giysisi Son Ütüsü
UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Ütü sıcaklığını kumaşa uygun olarak
ayarlayınız.
 Kapişonu ve kulakları form vererek
ütüleyiniz.
 Kollarını ütüleyiniz.
 Ön beden ve karın parçasını ütüleyiniz.

Öneriler

 Arka bedeni ütüleyiniz.
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3.2. Çocuk Gösteri Giysisi Son Kontrolü
İşlem Basamakları
 Beden ölçüsünü kontrol ediniz.
 Omuz genişliğini kontrol ediniz.
 İç paça boyunu kontrol ediniz.
 Paça ağzı genişliğini kontrol
ediniz.
 Yan uzunluğu kontrol ediniz.
 Frmuar boyunu kontrol ediniz
 Kol boyunu kontrol ediniz.

Öneriler






Kol ağzı genişliğini kontrol ediniz.
Kulak boyunu kontrol ediniz.
Kapüşon ölçülerini kontrol ediniz.
Gösteri giysisini bir manken veya
çocuk üzerine giydirerek duruş
kontrolünü yapınız.
 Malzeme uymunu kontrol ediniz.
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Kontrol Listesi
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Ürüne uygun ütüleme araç ve gereçlerini doğru seçerek çalışma
ortamınızı tam hazırladınız mı?
 Ütü ısı ve buhar ayarını kumaşa uygun ayarladınız mı?
 Çocuk gösteri giysisi ütüsünü kalite niteliklerine uygun yaptınız
mı?
 Çocuk gösteri giysisi genişlik ölçülerini ölçü tablosuna uygun
olarak yaptınız mı?
 Çocuk gösteri giysisi uzunluk ölçülerini ölçü tablosuna uygun
olarak yaptınız mı?
 Çocuk gösteri giysisi duruş kontrolünü tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?
 Çocuk gösteri giysisi malzeme uyum kontrolünü tekniğe uygun
olarak yaptınız mı?
 İşi planlanan zamanında tamamladınız mı?
 Çalışmalar sırasında güvenlik kurallarına ve verimlik ilkelerine
uydunuz mu?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


Çocuk gösteri giysileri üretimi yapan hazır giyim firmalarının katalogları



Çeşitli moda dergileri



Hazır giyim fimalarının internet siteleri
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


DERGİ; BURDA 2005/1



ÖREN,Şahinaz, ders notları
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