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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD181

ALAN

Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK

Kesim

MODÜLÜN ADI

Ürün Kesimi

MODÜLÜN TANIMI

Model analiz föyü hazırlama, kesim föyü hazırlama, kumaş
kontrolü, kumaşı kesime hazırlama, kumaş serim işlemleri,
pastal planını kumaşa yerleştirme, kesim motoru ile ürün
kesimi, işaretleme konularını içeren bir öğrenme faaliyetidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Motorlu Bıçakla Kesim I-II modüllerini tamamlamış olmak

YETERLİK

Kalite niteliklerine uygun ürün kesimi yapabileceksiniz.
Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun ürün
kesimini yapabileceksiniz.
Amaçlar:

MODÜLÜN AMACI
1. Kesim föyünü tekniğe uygun olarak hazırlayabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.
3. Tasnif ve etiketleme işlemlerini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kumaş, ağırlık, kesim masası, kesim makineleri aydınlık bir
ortamda bulunmalıdır.
Öğrenciye kesim yapma yeterliğinin kazandırılabilmesi için
becerilerin farklı ürün ve malzemelerle uygulamaları yapılır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her uygulama faaliyetinden sonra değerlendirme ölçütleri ile
kendi kendinizi değerlendireceksiniz
Öğretmeniniz öğrenme faaliyetleri sonunda ölçme
değerlendirme soruları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.
Modül sonunda modül değerlendirmesi yapılacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Giyim endüstrisi, diğer endüstri dallarına göre daha az sermaye gerektiren ve iş gücü
yoğun bir üretim dalı olduğundan, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir özellik
göstermektedir.
Hazır giyim üretiminde istenilen amaca ulaşabilmek için üretim biçimi, kullanılan
makine ve cihazların seçimi ve kullanma şekilleri çok önemlidir. İstenilen kalite ve
kapasitede gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ile buna bağlı olarak
kullanılan makinelerin özelliklerini bilmek, seçim, kullanım ve katkılarını en iyi şekilde
değerlendirmek gerekir.
Yüksek verim, endüstriyel üretim yapan işletmelerde dünya ile rekabet edebilmenin en
temel şartıdır. Giyim üretiminde, planlamanın ardından verimi yükseltmede en önemli aşama
kesimdir.
Bu modülde kesim için föy hazırlama, kumaşı kesime hazırlama ve bu iş için
kullanılan makineleri tanımak yanında serim ile ilgili ayrıntıları öğreneceksiniz.
Dikim rasyonelleştirilmesi için işaretleme etiketleme ve tasnif tam ve doğru
tekniklerle yapılması gereken işlemlerdir. Bu aşamaların tekniğine uygun yapılması hem
üretime hız hem de çalışana kolaylık sağlayacaktır.
Geleceğin üretim planlayıcıları olarak bu detaylara hâkim olmanız sizlere güzel ve
verimli kazanç kapılarını açacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinden sonra model analiz işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabilecek, ürün kesim föylerini doldurabileceksiniz

ARAŞTIRMA


Konfeksiyon işletmelerinde kullanılan kesim föyleri ve içerikleri hakkında
araştırma yapınız.

1. KESİM FÖYÜ
1.1. Model Analiz İşlemleri
Model analizi modelin her yönden incelenerek tüm detaylarının tanımlanmasıdır.
Günümüzde bazı hazır giyim işletmeleri hâlâ ürettikleri ürünlerle ilgili verileri arşiv
yapmamaktadırlar. Bu durumda yeni bir ürün üretmek istediklerinde bu ürün ile ilgili ön
hesaplamaları uzun zaman almakta ve alıcılarını bekletmektedirler. Bu türlü gecikmeleri ve
zaman kayıplarını önlemek için; ilk modelin üretimi sırasında teknik çizimleri, işlem ile ilgili
detayları ve teknik bilgileri kapsayan bir form oluşturulmalıdır.
Form şunları kapsar:


Başlık: Ürünün ismi, hazırlayanı, form numarası, tarih, kâğıt numarası ve
sezonu gibi kataloglama bilgilerini içeren kısımdır.



Ürün şeması: Ürünün teknik çizimidir. Detay çizimi ile desteklenmiş en az bir
ön ve bir arka perspektif gösteren model çizimleridir.



Tanımlama: Çizim üstünde görülmeyen bütün özellikler tanımlamada
açıklanmalıdır.



Parça listesi: Ürüne ait bütün kesim parçaları düzenlenip işlevlerine göre
belirtilmelidir. Gerekiyorsa minyatür çizimleri ile desteklenmelidir.



Malzeme örnekleri: Üst kumaş, astar, tela, etiket vb. üründe kullanılacak tüm
materyallere ait örneklerin bulunduğu bölümdür.



Beden çizelgesi: Ürünün satışa sunulan beden büyüklüklerinin ve hangi
bedenlerden, hangi kumaşlardan, kaçar adet hazırlanacağının listesidir.
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MODEL TANIMLAMASI
ÜRÜN ADI: Pantolon Etek

Hazırlayan:

Form Numarası:

Sayfa Numarası:

Sezon:

Tarih:

Ürün Şeması:
Arka

Ön

Detay

Biçim Tanımlaması: Önden anvelop etek görünümünde bir pantolon etek. iki düğme ile
kapanma uygulanmıştır. Pantolon etek ön ortadan fermuar ile giyilip çıkarılmaktadır.
Parça Listesi:
Parçanın
adı
Ön
pantolon:
Arka
pantolon:
Uçar etek
Uçar etek
Kemer
Kemer

Malzeme Örnekleri

Parça/
adet
2
2
1
1
1
1
1
1

Malzem
e
Kumaş
Kumaş
Kumaş
Astar
Kumaş
Tela
Tela
Kumaş

Kumaş: Yeşil flanel
Tela:
Renk no:508
Renk no:
Ham madde:%100 yün Ham mad.%100 poliamid
En:150 cm
En:140 cm

Etiket: %100 polyester
Beden ve firma etiketi

Astar
Renk no:
Ham madde:
En:150 cm

Beden Çizelgesi
A
(Bel)
S
M
L

50
54
58

B
(Kalça)
53
57
61

C
(Oturuş. Yük.)
11
11,5
12

D
(Etek Boyu.)
25
30
35

E
(Kemer. Gen.)
3
3
3

Verilen analiz föyü üzerine herhangi bir model için model tanımlaması yapınız.
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1.2.Model Analiz Föyü Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Üretmeyi planladığınız ürüne ait başlık
bilgilerini doldurunuz.

 Seri üretim yapan ve özellikle
bilgisayarlı kalıp sistemi kullanan
firmalarda kataloglama çok önemlidir.
Karışıklığa meydan vermemek için
ürünlere model ve sipariş no verirken
çok özenli ve dikkatli olunmalıdır.

 Ürüne ait teknik çizimi yapınız
 Teknik çizimler modele ait bütün
detayları açık ve net olarak
gösterebilen bir arka bir ön ve yeter
sayıda detay çizimlerinden
oluşmalıdır.

D

B

C

E

A

D

 Ürünün modelini tanımlayınız.

 Çizimde gösteremediğiniz detayları
açıklamak için bu bölümü kullanınız.
ürünü hazırlamada kullanılan
tekniklerin ismini doğru kullanınız

 Ürünü oluşturacak parçaları, bu parçalar
için kullanılacak malzeme türünü ve
kesim sayılarını yazınız

 Parça sayısının eksik olup olmadığını
dikkatle kontrol ediniz.

 Ürün için kullanılacak malzemelere ait
örnekleri yerine yerleştiriniz
 Ölçü tablosuna uygun olarak kesilecek
bedenlere ait ölçüleri giriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Değerlendirme Kriterleri
Modele ait başlık bilgilerini oluşturabildiniz mi?
Ürüne ait teknik çizimi tekniğine uygun yapabildiniz mi?
Modeli yazı ile tanımlayabildiniz mi?
Parça listesini tam ve eksiksiz hazırlayabildiniz mi?
Kullanılan malzemeye ait malzeme bilgilerini yazabildiniz mi?
Ölçü tablosundan kesilecek bedenlere ait ölçüleri model analiz
6
föyüne taşıyabildiniz mi?

Evet

Hayır

1
2
3
4
5

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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1.3.Ürün Kesim Föyü Hazırlama İşlemleri
Kesim için kullanılan malzemenin renk, metraj gramaj vb. fiziksel özellikleri ile
serime ait kat sayısı ve ebat ilgili bilgilerin doldurulduğu, kesimhaneye giren ve çıkan
malzemenin kontrol edildiği föylere ürün kesim föyü denir.
Firmalar üretim sistemleri ve hiyerarşik düzenlerine göre farklı föyler kullanırlar.
Aşağıda iki farklı tip kesim föyü örneği inceleyebilirsiniz.

KESİM TAKİP FORMU

Tarih

: 11.01.2007

Form No

: Kİ.FR.02

Rev. No

: 01

Sipariş No:

TARİH:

Model Kodu:

Kumaş Parti No:

Ana Renk:

Kumaş Cinsi:

Garni Renk:

Kumaş Pus Eni:

....../......./20.......

Beden

TOPLAM

Toplam
Pastal Boyu

:..............................

Reel Birim Gramajı

:..............................

Pastal Katı

:..............................

Top Başı

:..............................

Pastal Ağırlığı

:..............................

Kırpıntı

:..............................

Asorti

:..............................

Gelen Kumaş Miktarı

:..............................

Önerilen Birim Gramaj

:..............................

Kullanılan Kumaş Miktarı

:..............................

Seren

:..............................

Kalan Kumaş Miktarı

:..............................

Kesen

:..............................

KESİM ŞEFİ :

TESLİM ALAN :
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Form doldurulurken ismi yazılı boşluklara aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda
bilgiler girilir:


Sipariş No: Firmanın aldığı siparişe verdiği numara



Model No: Yaptığı modele verdiği numara



Ana Renk: Modelde kullanılan ana renk



Garni Renk: Modele özellik vermek için kullanılan diğer renkler



Beden: Modelin hangi bedenden kesildiği



Kumaş Parti No: Kumaşın hangi tarihte ve hangi gruba ait olduğuna dair
numara



Kumaş Cinsi: Hangi ham maddeden yapıldığına dair bilgi



Kumaş Pus Eni: Kullanılabilir kumaş eni



Pastal Boyu: Atılacak olan pastalın uzunluğu



Pastal Katı: Atılacak kat sayısı



Pastal Ağırlığı: Pastal boyu, kat sayısı ve gramaj göz önüne alınarak hesaplanan
ağırlık



Asorti: Hangi renk ve bedenden kaçar adet kesileceği



Önerilen Birim Gramaj: Bir adet için önerilen gramaj



Reel Birim Gramajı: Ortaya çıkan ürünün birim ağırlığı



Top Başı: Top başlarından düzeltme için alınan kumaşın miktarı



Kırpıntı: Pastal parçalarının arasından çıkan fire miktarı



Gelen Kumaş Miktarı: Kumaşın metrajı



Kullanılan Kumaş Miktarı: Ürün için kullanılan kumaş miktarı



Kalan Kumaş Miktarı: Pastal için kullanılan kumaş miktarı
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KESİM İŞ TALİMATI
MÜŞTERİ

MODEL

SİP.NO.

RENK ADI

ÜRÜNKODU

2

KUMAŞ CİNSİ-GR/M

BEDEN

RİBANA CİNSİ

İSTENİLEN
GERÇEKLEŞENGRAMAJ
GRAMAJ

TOPLAM

Tarih

: 30.09.2006

FormNo

: KPL.FR.01

Rev. No

: 00

Diğer Kumaşlar

TARİH

KUMAŞ
GELENKUMAŞ KG KUMAŞ PARTİ NO
İHTİYACI

SİPARİŞ
ADEDİ
KESİM
ADEDİ
KESİM
ADEDİ

Pastal Adı Pastal Boyu

Kesime Çıkan Brüt Kg

Pastal
Kesim No
Eni

Ambalaj Kg

Kat Sayısı

Kullanılan Kg İade Kumaş Kg Fınısh Kg Tasnife Verilen Kg

Toplam Hatalı Kumaş Kg

Serim Top Başı Hatalı Eksik
Boyu
Kg Kumaş Kg Kalan

Toplamda Fire Kg Hata%

Kesim
Tarihi

Hazırlayan

Müşteri, model, sipariş no, ürün kodu, kumaş cinsi (gr/metrekare), ribana cinsi,
istenilen gramaj, gerçekleşen gramaj, garni kumaşları, renk adı, beden, kumaş ihtiyacı, gelen
kumaş, kumaş parti nu, pastal adı, pastal boyu, pastal eni, kesim nu, kat sayısı, serim boyu,
top başı, (kg)hatalı kumaş, eksik kalan, kesim tarihi, kesime çıkan brüt kg, ambalaj kg,
kullanılan kg, iade kumaş kg, tasnife verilen kg, toplam hatalı kumaş, toplam fire başlıkları
altında kesimhanede işleme giren ve çıkan materyalin ağırlık metraj bilgileri ile serime ait
ölçü bilgilerinin doldurulduğu form örneği yukarda verilmiştir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak seçeneklerden doğru olanını işaretleyiniz.
1.

2.

Model analizi nedir?
A) Modelin özelliklerini gösteren çizimdir.
B) Modelin parçalarını gösteren çizimdir
C) Çizim üstünde görülmeyen özelliklerin yazılmasıdır
D) Modelin her yönden incelenerek tüm detaylarının
gösterilmesidir
Model analizi ne zaman yapılmalıdır?
A) Pastal planı yapılırken
B) Üretime girildiğinde
C) Serim sırasında
D) En geç ilk modelin üretimi sırasında

tanımlanması

3.

Ürün kesim föyü aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?
A) Kumaşın renk, gramaj vb. fiziksel özellikleri
B) Ürünün birim maliyeti
C) Pastal eni ve boyu
D) Serimdeki kat sayısı

4.

Seçeneklerden hangisinde önerilen birim gramaj-reel birim gramaj terimleri
açıklanmıştır?
A) Ürünün tahmini ağırlığı-bitmiş ürünün net ağırlığı
B) Ürünün koli ağırlığı-tek ürün ağırlığı
C) Ürünün birim ağırlığı-yıkamadan sonra ağırlık
D) Top başı ağırlığı-fire miktarı

5.

Aşağıdakilerden hangisi tasnife verilen kumaş ile kesime giren kumaş miktarı
arasındaki gramaj farkını oluşturan unsurlardan değildir?
A) Top başı
B) Kesim fireleri (kırpıntı)
C) Hatalı kumaşlar
D) Pastal ağırlığı

ve

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınızı tespit ediniz. Bu
faaliyetteki eksiklerinizi bilgi konularına geri dönerek, araştırarak ya da öğretmeninize
sorarak tamamlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ile uygun ortam sağlandığında kumaşı
kesime hazırlamak için ölçü ve hata kontrolü yapabilecek, top sağma iplik düzeltme ısı ve
nem uygulamaları ile serime hazırlayabilecek, serim işlemlerini tekniğine uygun yapabilecek
ve pastal planını kumaşa geçirebilecek kesim motorları ile kesim yapmanın aşamalarını
öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bölgenizde hangi tür kumaşlarla hangi tür ürünler üretim yapan firmalar var?
Serim ve kesim sistemleri hakkında bilgi toplayınız. Edindiğiniz bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Sanayi Ticaret Odaları bölgelerindeki firmalara ait bilgilerin alınabileceği
adreslerdir.

2. KESİM
2.1. Kumaş Kontrol İşlemleri
Kumaş kontrolünde ilk kez satıcının teslim ettiği malzemenin, garanti edilen
özelliklere sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunu anlamak için malzemeyi örnekler
ile karşılaştırmak ve gözden geçirerek esasına uygunluğu ve farklılığı bakımından kontrol
etmek gerekir. Bu özellikler esas olarak, renk, desen veya kare ve çizgilerdeki düzgünlük ve
uygunluktur. Diğer özelliklerin kontrolü genellikle, özel kontrol yöntem araç ve gereçlerini
gerektirir.
Kumaş kontrol yöntemlerini belirlerken, ürünün kullanıldığı yere ve amacına uygun
olarak farklı kontrol yöntemleri içinden seçilmelidir. Örneğin manto dikiminde kullanılan
kumaşlardaki kalite talebinin, çocuk elbisesi dikiminde kullanılan kumaştan beklenen ile
aynı olması beklenemez.
Kumaşlardaki hatalar istatistikî olarak tespit edilir. Tespit edilen hatalar ticari satış
toleranslarını aşıyor ise kumaşın iade edilmesi söz konusu olacaktır.
Yüksek fiyatlı ürünlerin yapımında kontrol daha da önemli olmaktadır. Çünkü iyi
olmayan bir giysi kaybı veya düzgün olmayan bir parçayı yeniden kesmek, genellikle kontrol
masrafından daha pahalıdır. Kumaşı inceleyen kişi her hasarı uygun bir şekilde etiketle veya
ip ile belirlemelidir. Bu işaretler serimciye hataların nerede olduğunu gösterecektir.
11

Kumaş ağırlığının ölçülmesi de kaliteyi belirleme faktörlerindendir. Ayrıca kumaşın
türüne, kullanım yerine bağlı olarak mukavemet ve haslık (ter, yıkama, ışık, boya, sürtünme
vb.)kontrolleri için laboratuvar incelemeleri gerekir.
Bazen kumaşı oluşturan ipliklerin numaralarını da ölçmek gerekir.

2.1.1. Ölçü Kontrolü
Kumaş topları üzerinde yapılması gereken kontrollerden en önemlisi topların metraj
kontrolüdür. İşlem yapılan toplarda tespit edilebilecek eksikliklerden satıcıyı sorumlu tutmak
yanlış olur. Kumaş metraj ölçüm makineleri bu işlem için üretilmiştir. Ölçme işlemi ve
makineleri firma için ek maliyet anlamına geldiğinden birçok firma metraj belirleme işini
ağırlık ölçümü ile yapar. Kumaşın metre tül ağırlığı ile top ağırlığının oranlanması ile ele
edilen sonuç kumaşın metraj bilgileri ile uyumlu değilse, ya metraj hatalıdır ya da kilo doğru
değildir. Sadece şüpheli toplarda uzunluk kontrolü yapılarak zaman kazanılabilir.
Konfeksiyon işletmelerinde kumaş eni kontrolü, gelen kumaş miktarına bağlı
istatistikî olarak seçilen kumaş toplarında ya da bütün kumaş toplarında yapılır. Enin faydalı
olarak kullanılabilmesi için partideki bütün topların aynı ende olması lazımdır. Bunun
yanında top boyunca ende meydana gelen değişikliklerin kaydedilmesi gereklidir. En dar
kumaş enine göre pastal hazırlanır.
Kumaş planı için her topun uzunluğu doğru olarak belirlenmelidir. Ayrıca planlamaya
yardımcı olmak için hataların yerlerinin kontrolü yapılabilir.

Resim 2.1: Kumaşta ölçü kontrol işlemi

12

2.1.2. Hata Kontrolü
Kumaşta; iplik, makine donanımı, yardımcı madde ve çalışma şekli yüzünden oluşan,
gözle görülüp değerlendirilebilen, kumaşın görünüşünü bozan ve kalitesini düşüren unsurlara
hata denir.
Kumaş toplarını kesime hazır hale getirmek, metrajını ve metraj boyunca enlerini
ölçmek, hata kontrolü yapmak, belirli kıstaslara göre ayırmak için piyasada genellikle klasik
kumaş kontrol makineleri kullanılır.
Kontrolde aranması gereken başlıca hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:








Patlak, kafes ve delikler
Kirlilikler, buruşuklar ve lekeler
İplik hataları.
Kenar hataları
Baskı hataları veya desen kaymaları, kanat farkı, ağartma veya fiksaj hatası
Atkı eğriliği
Örme kumaşlarda ilmek kaçığı, iğne izi, abraj, may uzaması veya dönmesi
yabancı iplik, esneme vb

Resim 2.2: Kumaş kontrol işlemi
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2.2. Kumaşı Kesime Hazırlama İşlemleri
2.2.1. İplik Düzeltme
Serim işleminde kumaşın her kat ucunun dokunmuş olan atkı iplikleri boyunca düz
olarak kesilmesi gerekir.
Kumaşın atkı yönünde düzeltme işlemi:


Kumaş sık ise yırtarak,



Kumaş seyrek ise atkı ipliğini tüm en boyunca çekerek,



Kumaş dokuma ile desenlenmiş ise desen takip ederek,



Gönye veya T cetveli kullanarak,



Seri üretimde bu işlem top başı düzeltme makineleri ile yapılır.

Resim2.3: Top başı düzeltme işlemleri
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2.3. Kumaşı Kesime Hazırlama İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesim yapmak üzere seçtiğiniz kumaşın
dokuma ve desen yapısını inceleyiniz

 Aydınlık ortamda inceleme yapınız.

 Kumaşın atkı ve çözgü yönünü
belirleyiniz

 Kumaş kenarı boy ipliği istikametindedir
 Esneyen iplik en ipliğidir.
 İplik yönü:

 Kumaş sık ise yırtarak düzeltilebilir.

 Serim planının başına gelecek yönde
atkı ipliğini düzenleyiniz.

 Kumaş dokuma ile desenlenmiş ise desen
takip ederek düzeltilebilir.
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 Gönye veya T cetveli kullanarak
düzeltilebilir.

16

KONTROL LİSTESİ
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Değerlendirme Ölçütleri
1

Kesim yapmak üzere seçtiğiniz kumaşın dokuma ve desen
yapısını tespit ettiniz mi?

2

Kumaşın atkı ve çözgü yönünü belirleyebildiniz mi?

3

Serim planının başına gelecek yönde atkı ipliği doğrultusunda
düzenleme yapabildiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız
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2.3.1. Nem ve Ütü Uygulama ve Dinlendirme
Kumaşlar ham maddelerine göre ısı ve nem etkisine maruz kaldıklarında ölçü
değişikliğine uğrayabilir ya da üretim esnasında son ütüde toplara biraz gergin sarılmış
olabilir. Bütün bu nedenlerden oluşacak boyut değişikliklerini önlemek amacı ile serilecek
kumaş toptan çözülerek buharlı ütüden geçirilmeli ve klima koşullarında bir süre
dinlendirilmelidir. Özellikle örme kumaşlar son ütüde biraz gergin sarılır, top açılınca çeker,
normal ölçüsüne döner. Bu nedenle top halindeki örme kumaşlar serimden önce açılarak en
az 24 saat dinlendirilmelidir

Resim 2.4: Top açma ve dinlendirme

2.4. Kumaş Serim İşlemleri


Serim, materyalin masa üzerine istenen uzunlukta ve yönde üst üste
yerleştirilmesi işlemidir.

Belirlenen uzunluğa serim boyu ya da pastal boyu denir. Pastal boyu, malzeme
tasarrufu sağlamak amacı ile işletme imkânları dâhilinde uzun tutulmaktadır. Serime
başlamadan önce ek yerleri ve uç kontrolleri için masa işaretlenmelidir
Serim işlemlerine başlamadan önce kullanılacak yönteme bağlı olarak masa üzerine
kâğıt ve ya vakum naylonu serilebilir.
Serim işlemi iki şekilde yapılabilir:
Elle serim: İstenen uzunluktaki kumaşın bir ya da iki işçi tarafından masa üzerine
kumaş kenarı üst üste gelecek şekilde kat kat serilmesi işlemidir. Pastalın enine ve boyuna
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uygun gerilimde serilmesi önem taşır. Buradaki başarı seren kişinin becerisine bağlıdır. Her
kat aynı boyda serilemeyebilir ve yan duvarlarda düzgünsüzlük olabilir. Çok büyük fiziksel
aktivite gerektirir. Çok kısa serimlerde ve küçük işletmelerde kullanılan bu serim tekniğinde
işlemi kolaylaştırmak için bir top askısı kullanılabilir

Resim 2.5: Elle serim

Serme makinesi ile serim: En hızlı, seri, her katı bir öncekinin üzerine katlayarak
otomatik serim makineleri ile yapılır.

Resim 2.6: Serme makinesi ile serim
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Resim2.7: Otomatik serme makinesi ile serim

Kumaşın atkı ve çözgü yönünde üst üste gelme hassasiyeti en ya da boy dizimi
terimleri ile tanımlanır. En ya da boy dizimindeki varyasyon ne kadar büyükse hassas
kesimdeki kayıp o kadar büyük olacaktır.

Resim 2.8: Düzgün yan duvarlı serim

Resim 2.9: Merkezli serim

Kumaş topları bazen pastal boyunun tam katı olacak metraja sahip olamaz. Bu
durumda iki daha fazla parçadan oluşan katlar meydana gelebilir. Kumaşın iki ucunu, pastala
ait parçaların bütün olacağı şekilde üst üste getirilmesine serim eki yapma denir. Serim ekleri
bazen kumaştaki hatalı kısımların çıkarılması gerektiğinde de yapılabilir.
Serim eki kesim yerleşim planının düzenine göre yapılır;
Bir kesim yerleşim planında ardışık kalıpların karşılıklı uçları ortak bir hat boyunca
dikey hatta birleşmek yerine birbirinin içine giriyorsa birbiri içine giren ek yeri uygulaması
yapılır (Şekil 2.1).
Eğer bir kesimde; yerleşim planı boyunca kalıp parçaları hattın her iki tarafına
yerleşebiliyorsa düz hatlı ek yeri uygulaması yapılır.
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Resim 2.10: Birbiri içine giren ek yeri
uygulaması

Resim 2.11: Düz hatlı ek yeri uygulaması

Serim kat sayısını belirleme serim işinin planlanmasında önemli aşmalardandır. Kat
sayısını belirlerken kesilecek kumaş veya malzemenin türüne göre düşünülmelidir. Kalın
hacimli, kaygan, rapor tutturmayı gerektiren veya ekoseli kumaşlarda kat sayısı düşük
tutulur. Kullanılan kesim makinesinin özelliği dikkate alınmalıdır. El ile kesim aletleri içinde
en yüksek kesim boyu dik bıçaklarda sağlanır. Hızarlar da yüksek kesim boyları için idealdir.
Aynı veya yakın ende serilecek kumaş miktarı da serim kat sayısını belirlemekte önemlidir.
Siparişin beden dağılımı ve adedi kullanılan serim masasının teknolojisi de serim kat sayısı
için belirleyici olur. Vakumlu masalar yüksek kat sayıları ile çalışmayı kolaylaştırır

2.4.1. Serim İşleminde Kaliteyi Etkileyen Faktörler


Kat dizini; ende ve serim boyunda oluşabilecek farklar metraj kaybına neden
olur.



Gergin, gevşek veya sıkı kenarlı serim; Serim esnasında gerilen kumaş boyu bir
süre sonra toplanacak ve parçalarda ölçü değişikliğine neden olacaktır. Gevşek
serimde ise dalgalar ve yükseklikler oluşacak ve parçalarda boyut fazlalığı
eğilimi görülecektir. Kumaş kenarındaki atkı ipliği fazlalığı bazen düz bir hattan
yükselme eğilimi olarak bazen de dalgalanma şeklinde sorunlara neden olur.
Bunu önlemek için kenar hattı boyunca çekilmeyi önleyecek aralıklarla çentik
atma yapılabilir.



Kumaşta kavislenme; Çözgü iplikleri boyunca uzanan atkı ipliklerinin
kaymasıdır. Kumaşta zıt gerilimler, gerginlik ve gevşeklik varyasyonlarına
neden olur. Genellikle sık kenarlı kumaş toplarında görülür. Önemli problemlere
neden olacağından kumaş toplarının iadesi en iyi çözümdür.



Ek yerlerinin hassasiyeti; Üst üste binmenin kısa olması, eksik boyutta parça
demektir. Fazla olması ise aşırı üst üste binme ve kumaş kaybı nedeni
olacağında seri eki son derece hassas hesaplanmalıdır.



Kumaş hataları dikkate alınarak yapılan düzenlemeler; Kumaşın uzunluğu
boyunca devam edecek desen hataları, kat farkı vb. hatalar için yapılacak özel
pastal planları serim ve kesim verimliliğini etkileyeceğinden, bu türlü
düzenlemeler için ayrılacak zaman ve para iyi hesaplanmalıdır.
21



Uç ve yan duvar fire oranı; serim makinelerinin kullanılması ile en aza
indirilebilir. Elle serimde ise bu tamamen serimcinin becerisine bağlıdır.



Statik elektriklenme; sentetik ya da sentetik karışımlı kumaşlarda sürtünmeden
oluşan durgun elektrik yükü demektir. Serim düzgünsüzlüğü parçaların birbirine
yapışmasına, işlem sırasında birbirini çeken veya iten iki katın elle kontrol
edilmesinde güçlük gibi problemlere yol açar. Önlenmesi için kesimhanedeki
nemin artırılması, sürtünmenin en aza indirilmesi veya statik önleyicilerin
kullanılması yollarına başvurulabilir.

Resim 2.12: Statik elektrik önleyiciler

2.4.2. Serimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Kumaş


Serim boyu her katta aynı olmalıdır.

Resim 2.13: Serim makinesi üzerinde c ile gösterilen kesim boyu



Her top için en kontrolü yapılmalıdır.
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Resim 2.14: Kumaşta metraj ve hata kontrolü



Ende değişiklik olabileceği düşünülerek en az bir kenar çakıştırılmalıdır.
Pastal planı en dar ene göre hazırlamalıdır.

Resim 215: Kumaş kenarlarından birinin çakıştırılması



Serim gerginliği iyi ayarlanmalıdır.

Resim 2.16: Gevşek serimden kaynaklanan dalgalanmalar



Kumaşın hav ve desen yönüne dikkat edilmelidir.
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Resim 2.17: Kumaşın desen ve hav yönünü ayarlama



Her katın başı ve sonu atkı ipliği doğrultusunda kesilmelidir.

Resim 2-18-Top başı düzeltme



Serim eki sırasında bir giysiye ait parçaların aynı kattan yapılmasına
dikkat edilmelidir.

Resim 2.19: Serim ekli pastal resmi



Desen raporu özelliği olan ya da ekoseli kumaşlarda desenlerin üst üste
gelmesine dikkat edilmelidir.
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Resim 2.20: Ekoseli veya çizgili kumaşlarda desen tutturma



Astar

Kumaş kesiminde dikkat edilen noktalar yanında:





Kaymayı önlemek için masa yüzeyine miflon benzeri kaymayı önleyici
örtü serilebilir.
Kat sayısı, kaymayı kontrol altına alacak şekilde ayarlanmalıdır.
Serimde statik elektriklenme önleyicilerden yararlanılabilir.
Astarlık kumaşların bir yüzü genellikle parlaktır. Renk farkı oluşmasını
önlemek amacı ile kalıplar tek yönlü yerleştirilmelidir.

Resim 2.21: Tek yönlü pastal resmi hazırlama
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Tela

Tela kesiminde astar ve kumaş kesiminde dikkat edilecek noktalar göz önüne
alınmalıdır.Tela kesiminde çoğu zaman önce kaba kesim yapılır, pres işleminden sonra ince
kesime geçilir.

Resim 2.22: Telada kaba kesim

2.5. Pastal Planını Kumaşa Yerleştirme İşlemleri
Serim katlarının en üstüne yapılan ve pastalın en yüksek verimi sağlayacak şekilde
nasıl kesileceğini gösteren pastal planı, ayrı bir kâğıt üzerine ya da serim katlarının en üstüne
yapılır. İşçilik ve malzemeden tasarruf sağlayarak birçok çizim yöntemi kullanılabilir.
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Bu yöntemleri bir şema üzerinde gösterecek olursak;
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2.5.1. Ana Pastal Planı İle Pastal Planı Aktarma Yöntemleri
2.5.1.1. Püskürtme
Bu yöntemde boyadan hasar görmeyecek özel kâğıtlar üzerine hazırlanmış kesim
kalıpları, tekstil materyalinin üzerine plana uygun şekilde yatırılır. Vakum veya örtme ağı ile
sabitlenir. Sonra yüzey spreylenir. Burada kullanılan sprey giysi üzerinde leke yapmayan
kokusuz, zehirsiz, çabuk kuruyan ve su eriyikli bir maddedir. Kullanılan özel maddeler
nedeni ile oldukça pahalı bir yöntemdir. Açık renk deri kesimlerinde çizim hatalarının
kapatılması açısından avantaj sağlar.

Resim 2.23: Püskürtme yöntemi ile pastal resmi aktarma

2.5.1.2. Perfore
Uygun kalınlıkta bir kâğıt üzerine hazırlanmış kesim planı, bir delici rulet yardımı ile
kesilecek çizgiler üzerinden belirli bir düzen ile delinir. Kesim katlarının en üstüne
yerleştirilen plan üzerinden pudra veya tebeşir tozu aktarılır. Böylece plan kumaşa geçirilir
aynı planı birçok defa kullanma imkânı sağladığından avantajlıdır.

2.5.1.3. Ozalit
Önceden hazırlanmış kesim yerleşim planı, yapışkanlı ozalit kâğıtları üzerine
kopyalanır. Sürekli aynı modeli aynı materyallerle çalışan işletmeler için ideal bir yöntemdir.
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Resim 2.24: Yapışkanlı ozalit kâğıtlarına aktarılmış pastal resimleri

2.5.1.4. Fotografik
Kalıplar fotografik duyarlılığı olan kâğıtlar üzerine yayılmakta ve üzerinden hareketli
ışık geçirilmektedir. Böylece duyarlı kâğıt üzerine bir ana kılavuz yapılmakta ve kılavuz
kopya makinesine verilmektedir. Buradan istenilen sayıda ve yapışkanlı kâğıtlar üzerine
çıkarılan planlar kullanıma hazır hale gelmektedir. Pahalı bir sistem olması piyasada
tutunmasına mani olmuştur.

2.5.1.5. Sayısal İdareli Kesim Yerleşim Planı Aktarma
Kesim yerleşim planın uygun bir sayısallaştırma tertibatı ile analitik düzleme
aktarılması kesicinin bu plana uygun olarak hareketinin sağlanması yöntemidir. Sayısal
yöntemli bir kesim tertibatının mevcudiyetini gerektirir.

2.5.2. Ana Pastal Planı Olmadan Pastal Planı Aktarma Yöntemleri
2.5.2.1. Orijinal Kalıplarla Pastal Planı Çizimi
Kesime hazır şablonlanmış giysi kalıplarının kendisi ile çoğu zaman pastal katlarının
en üstüne çizilen en eski pastal çizim yöntemidir. Maliyetinin düşük olması ve en farklarına
göre kumaştan faydalanma yüzdesini artırması avantajları yanında çok nitelikli ve deneyimli
personelle yapılabilmesi dezavantajı da vardır.
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Resim 2.25: Orijinal kalıplarla pastal çizimi çalışma safhası

2.5.2.2. Minyatür Kalıplarla Plan Hazırlama
Küçültülmüş şablonlar kullanılarak hazırlanan plandır. Orijinalinin hazırlanmasında
örnek olarak kullanılır.

.
Resim 2.26: Minyatür kalıplarla pastal resmi hazırlama

2.5.2.3. İğne Tutturma Yöntemi
Serim katlarının en üstüne orijinal kesim kalıpları, plana göre uzun yuvarlak başlı
toplu iğnelerle tutturulur. Bu yöntem yuvarlak örgü gibi elastik materyallerin kesiminde
sprey ya da ozalit yoksa çizim yönteminden daha uygundur.
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Resim 2.27: İğne tutturma yöntemi

2.6. Kesim Motoru ile Ürün Kesim İşlemleri
Tekstil materyalinin kesim makineleri ile ürün parçası haline getirilmesi işlemine
kesim denir

2.6.1. Kesim İşlemini Etkileyen Unsurlar


Kumaşın cinsi ve desen yapısı, kat sayısı,



Kesim aletlerinin teknolojisi,



Elemanların eğitim düzeyi olarak sıralanabilir.

2.6.2. Kesim Sistemleri
Konfeksiyon işletmelerinde kesim işleminde kullanılan makineler çeşitlilik gösterir.
Hangi sistemin kullanılacağı planın geometrik yapısına bağlı olarak seçilebileceği gibi
kullanılacak malzemenin türüne bağlı olarak da değişebilir. Bir kesim makinesi genellikle 50
ila 100 makinelik iş kesebilir Uygulanabilecek kesim sistemleri şunlardır


Serimi önce elle hareket ettirilen bir bıçakla parçalara ayırmak sonra hızar
bıçağına göndermek
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Resim 2.28: Kaba kesim ve ardından hızar bıçak ile kesim



Elle hareket ettirilen bir bıçakla kesimin tamamını yapmak
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Resim 2.29: Motorlu bıçakla kesimin tamamını yapma



El makasları ile kesim

Resim 2.30: Yuvarlak el bıçağı ve el makası ile kesim
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Kollu askılı kesim makineleri ile kesim

Resim 2.31: Askılı kesim makinesinde iş akışı
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Bilgisayar kontrollü tam otomatik kesim sistemleri

Pastal planının bilgisayarda yapılması sırasında saklanan bilgilerin kesim bıçağının
tahrik etmede kullanılması mantığı ile çalışır.
Bu metot mümkün olabilecek en hızlı kesimin en az hatayla en tasarruflu biçimde
yapılmasını sağlar.

Resim 2.32: Bilgisayar kontrollü tam otomatik kesim sistemi



Lazer kesim

Lazer, kumaşı bir bıçağın kesebileceğinden daha keskin olarak kesebilen saf ışıktır.
0,25 mm gibi küçük bir alana toplanabilen kuvvetli bir ışık hüzmesi, dokunduğu alanda
yüksek bir ısı meydana getirir. Çok katlı kesimlere olanak vermeyen bu sistem tek bir kumaş
katını taşıyan konveyör bandı ve makineden kesilen parçaları alan bir düzen ile desteklenir.

Resim 2.33: Lazerli kesim makineleri
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Su jetli kesim

Yüksek basınçlı su, ince düzelerden hızla dışarıya çıkartılır. Basınç altında fışkırtılan
su 2 ila 5cm’lik katları 5m/dk. kadar çıkan hızla kesebilmektedir. Konfeksiyonda oldukça az,
deneme mahiyetinde kullanılmaktadır

Resim 2.34: Su jetli kesim makinesi ve kesim başlığı detayı



Kesim presleri ile kesim

Manşet, yaka, cep kapağı gibi parçaların kesiminde kullanılan, kesilecek her yeni şekil
için kesim kalıbına ihtiyaç duyan makinelerdir. Yüksek kalıp maliyetleri nedeni ile sürekli
aynı modeli çalışan yerlerde tercih edilir.

Resim 2.35: Kesim presi
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Biye bant şerit kesme makinesi

Bağlama ya da dekoratif amaçlı şerit uzunluklarını kesmek amacı ile üretilmiştir. Top
kumaşı kesebilenleri olduğu gibi tüp kumaşı kesenleri ve elektronik olanları da mevcuttur.

Resim 2.36: Top kumaş kesme makinesi

Resim2.37: Tüp kumaş kesme makinesi

2.6.3. Kesim Kalitesini Belirleyici Faktörler


Yıpranmış kenar



Isı ile erimiş ve birleşmiş kenarlar



Kavrulmuş ya da havlı kenarlar



Fazla ya da eksik boyut



Yetersiz çentik



Sökülmüş ya da çekilmiş iplikler

2.6.4. Kesim Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar


Kesim şablonlarının sayısının parça listesine uygunluğu, uygun kumaş yönünde
yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilmelidir.



Taşınabilir kesim makinelerinde kesimci, kumaşı sol eli ile desteklerken kesim
hattını takip ederek sağ eli ile makineyi kullanarak kesim işlemini yapar.



Sabit kesim makinelerinde ise hem sağ hem sol elini kullanır ve mutlaka çelik
eldiven giyer.
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Resim 2.38: Çelik eldiven



Kesimcinin gözü kesim bölgesinin dikey olarak üstündedir. Burada görsel
kontrol ve iki el ile gözlerin koordinasyonu önemlidir. Daha az önemli olan bir
başka bağlantı makasın tutamaklarına kesimi yapmak için gereken basıncı
uygulamak için el ve koldaki duyarlılıktır.



Kesim işleminde bıçağın en etkin noktası üçte birlik merkezdir. Makasın ucu
sadece hattın bitiminde ya da çentik atarken kullanılır.



Kesimde en iyi verim kumaşa uygun makine ve uygun kenar yapılı bıçak seçimi
ile elde edilir. Genel olarak kalın kenarın sık ve sert dokulu kumaşlara uygun
olduğu prensibi vardır.



Makinenin düzenli olarak bilenmesi ve bileyi tertibatının tam yerine oturtulmuş
olması önemlidir.



Dikiş makinesi yağı kesim makinelerine çok ince gelir. Bu makinelerde 30
numara motor yağı kullanılmalıdır.



Basit bir anahtar yardımı ile düşük ya da yüksek hızda ayarlanabilen düz bıçaklı
kesim makineleri vardır. Doğal elyaflarda yüksek hızlı kesim yapılabilir ancak
sentetik esaslı ya da vinil kaplı materyallerde düşük hız uygundur.



Ani kırılma hatlarının ya da açılı hatların kesiminde hız azaltılmalıdır.

Aşağıdaki çizimlerde mafsallı bir kesim makinesinde çalışan bir operatörün iş akışı
gösterilmiştir
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Şekil 2.1: Kesim operatörü işlem akışı

2.7. İşaretleme İşlemleri
Düzgün, net dikim elde edebilmek için kesilmiş parçalar yüzeyinde ya da çevresinde
kılavuz noktaların belirginleştirilmesi işlemine işaretleme denir

2.7.1. Konfeksiyon Endüstrisindeki İşaretleme Yöntemleri


Kenar işaretlemesi

Parçaların kesim kenarlarına yapılan çentikler piyasada çıt olarak adlandırılır. Çıt
atarak yapılan işaretlemeye kenar işaretleme denir. Dikim esnasında dikilen parçalarda iki
işaretli kenarın birbirine uyumunu sağlamakta kullanılır.
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Şekil 2.2: Kumaş kenarına çıt atma

Giysi çeşidi ve kumaş yapısına bağlı olarak farklı çıt tipleri üretilmiştir. Başlıcaları:


Düz çıt

Dikiş paylarının veya katlanma çizgilerinin belirlenmesinde dikim hattına eklenecek
aksesuar ya da parçaların konumunun tespitinde (yakanın takılmaya başlanacağı nokta)
kullanılır. Ayrıca; kol oyuntusu gibi iç bükey bir kenarın dış bükey bir yüzeye dikilmesi
gerektiğinde, bir düz kenarın ütü ile dış bükey bir kenar haline getirilmesi gerektiğinde, düz
bir kenarın dış bükey bir kenara dikilmesi gerektiğinde de kullanılabilir.


“V” çıt

Kol küresi gibi dış bükey bir kenarın düz bir kenar ya da iç bükey bir kenara dikilmesi
gerektiğinde ya da düz bir kenarın iç bükey bir kenara dikilmesi gerektiğinde kullanılır.


Ters “V” çıt

Pens payları, az dikiş payı ile üretilen iç çamaşırı gecelik ve benzeri giysilerin
yapımında kullanılır.


“U” çıt
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Kol küresi gibi dış bükey bir kenarın düz bir kenar ya da iç bükey bir kenara dikilmesi
gerektiğinde ya da düz bir kenarın iç bükey bir kenara dikilmesi gerektiğinde kullanılır.


Ters “U” çıt

Az dikiş payı ile üretilen iç çamaşırı gecelik ve benzeri giysilerin yapımında kullanılır.


Nokta işaretlemesi

Penslerde uzunluk ve derinlik, cep yerlerinin belirlenmesi, düğme deliği işaretlemeleri
vb. kesim kenarlarında belirlenemeyecek işaretlerin yapılmasıdır. Her parçada standart
işlemler yapılmasını sağladığı için kaliteyi olumlu yönde etkiler. Bu işlem yapılırken tebeşir,
mum tebeşiri veya delme makinesi kullanılabilir. Günümüzde delme işlemleri makinelerle
yapılmaktadır.

Resim 2.39: Elektrikli delme makinesi

Delme makinelerinin elle çalışanları ve ısıtmalı sistemle çalışanları da mevcuttur.
Lazerli işaretleme makineleri ise nokta işaretlemelerinde kullanılan makinelerden
biridir.
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Şekil 2.3: Lazerli işaretleme makinesi
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Şekil2.2.4: Erkek iş önlüğü ön kalıbı

Yukarıdaki erkek iş önlüğü ön şablonu üzerinde cep ve düğme deliği nokta
işaretlemesi, dikiş payları katlanma çizgisi ve kuşak yeri işaretleri ise kenar işaretlemesi ile
yapılmalıdır.

2.8. İşaretlemede Dikkat Edilecek Noktalar


İşaretler, kullanım bitene kadar görünürlüğünü korumalıdır.



Kumaş veya dikiş ipliğini sabit kalacak şekilde boyamamalıdır.



İşçiler için zararlı olmamalıdır.



Delik ve çıtlar gereğinden fazla uzun veya büyük olmamalı, ilmek kaçığına
neden olacak örülmüş alanlarda kullanılmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kesilen parçaları çalışma ortamında
hazırlayınız.
 Kalıp üzerinde bulunan pens derinliğini çıt ile
işaretleyiniz.

 Çıt işaretleri 0,5 cm’ den derin
olmamalıdır.

 Pens boyunu delgi ile işaretleyiniz.

 Delgi kullanırken kaybolmayacak
kadar küçük, yırtılmayacak kadar
büyük işaretler bırakınız.

 Cep yerini delgi ile belirleyiniz
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 Kıvırma paylarına çıt işareti alınız.
 Uzun dikim hatlarındaki
karşılaştırma çıtlarına kontra denir

 Bel, kalça hatlarını çıt ile belirleyiniz.
 Kol birleştirme noktalarını bedende ve kolda
çıt atınız.
 Kol ön ve arka ortası çıtlarını atınız.
 Şablondaki işaretlerle kumaştakileri
karşılaştırarak eksiksiz olduğunu kontrol
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

Değerlendirme Ölçütleri
Kalıp üzerinde bulunan pens derinliğini çıt ile
işaretleyebildiniz mi?
Pens boyunu delgi ile işaretleyebildiniz mi?
Cep yerini delgi ile belirleyebildiniz mi?
Kıvırma paylarına çıt işareti aldınız mı?
Bel kalça hatlarını çıt ile belirlediniz mi?
Kol birleştirme noktalarını bedende ve kolda aldınız mı?
Kol ön ve arka ortası çıtlarını aldınız mı?
Şablondaki işaretlerle kumaştakileri karşılaştırarak eksiksiz
olduğunu kontrol ettiniz mi?

kontrol listesine göre

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız

46

ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
1.

Aşağıdakilerden hangisi kumaş kontrol yöntemleri belirlenirken etkili olan
faktörlerdendir?
A) Ürünün kullanıldığı yer ve kullanım amacı
B) Kumaşın rengi
C) Deseni
D) Cinsi

2.

Pastal eni neye göre belirlenir?
A) Kumaşın kalınlığına göre
B) Pastal eni kesimde kullanılacak partinin en dar enli olanına göre belirlenir.
C) Kalıpların durumuna göre
D) Serim makinesinin enine göre

3.

Aşağıdakilerden hangisi kumaş kontrolünde aranması gereken başlıca hatalardan
değildir?
A) Patlak kafes ve delikler
B) Kir ve buruşuklar
C) İplik hataları
D) Top uzunluğu

4.

Aşağıdakilerden hangisi seri üretimde kumaşı kesime hazırlamanın aşaması değildir?
A) İplik düzeltme
B) Nem uygulama
C) Top açma ve dinlendirme
D) Islatma

5.

Aşağıdakilerden hangisi atkı yönünde düzeltme işlemi yöntemi değildir?
A) Kumaş sık ise yırtarak
B) Kumaş seyrek ise atkı ipliğini tüm en boyunca çekerek
C) Kumaş dokuma ile desenlenmiş ise desen takip ederek
D) Ütüleyerek
Boşlukları doldurunuz

6.

Kumaşın atkı yönündeki düzeltmesi seri üretimde makineler ile yapılmaktadır. Bu
işlemi yapan makinelere ………………………………denir.

7.

Eğer bir kesim yerleşim planı boyunca kalıp parçaları hattın her iki tarafına
yerleşebiliyorsa ………………………………………..uygulaması yapılır.

8.

El ile kesim aletleri içinde en yüksek kesim boyu …………………….sağlanır.
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9.

Tekstil materyalinin kesim makineleri ile ürün parçası haline getirilmesi işlemine
…………………denir.

10.

………………kumaşı bir bıçağın kesebileceğinden daha keskin olarak kesebilen saf
ışıktır.

Aşağıda ki ifadeler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Parantezin içine Y harfi
yazınız.
11.

( ) Top halindeki örme kumaşlar serimden önce açılarak en az 24 saat
dinlendirilmelidir

12.

( ) En hızlı serim dikey masalarla yapılan serimdir.

13.

(

14.

( ) Her top için en kontrolü yapılmalıdır.

15.

( ) Ana pastal planı ile yapılan serim işlemleri, ana pastal planı olamadan yapılan
serim işlemlerine göre daha pahalıdır.

16.

( ) Su jetli kesim konfeksiyonda en çok kullanılan kesim yöntemlerindendir

) İğneli masalar yüksek kat sayıları ile çalışmayı kolaylaştırır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınızı tespit ediniz.
Bu faaliyetteki eksiklerinizi bilgi konularına geri dönerek, araştırarak ya da
öğretmeninize sorarak tamamlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ
Konfeksiyon işletmelerinde dikim işlemlerini hızlandırmanın en kolay ve etkin yönü
iyi bir tasnif ve transfer yöntemi bulmaktır.
Bu öğrenme faaliyetinden sonra kesilmiş parçaları kontrol etme, metolama, telalama,
tasnif ve transfer işlemlerini tekniğine uygun olarak yapmayı öğrenmiş olacaksınız.

ARAŞTIRMA
Bölgenizde bulunan hazır giyim yardımcı malzemesi satan yerlerden telalar ve meto
çeşitleri hakkında örnekler toplayarak özellikleri hakkında bir kartelâ hazırlayınız.

3. ETİKETLEME, TASNİF VE TRANSFER
3.1. Kesilen Parçaları Kontrol Etme İşlemleri
Kesilmiş giysi parçalarının dikimden önce kontrol edilmesi işlemidir. Bu işlem, hatalı
kesilmiş parçaların dikilmesini önlemek ve hatalı parçaları düzeltmek amacı ile yapılır.
Model dikim ile seri üretim parçalarının birebir aynı olması gerekir.
Parçaların kontrollerinde:





Kesim tekniği,
Çizgi düzgünlüğü,
Malzeme şartları (desen şekli ve iplik yönü),
Ölçüler açısından(boy ve en) belirlenen toleranslar çerçevesinde denkliği aranır.

Kesilmiş pastal katlarında genel olarak;







Parçaların kalıp ile uygunluğu,
Pastalın altında ve üstünde kesilmiş giysi parçalarının boyutsal denkliği,
Kesim kenarlarının düzgünlüğü,
Çıtların uygun ölçüde olup olmadığı,
Kumaş hatalarının olup olmadığı,
Dokuma kumaşlarda düz iplik, örme kumaşlarda may hatası olup olmadığı
kontrollerinin yapılması gerekir.

Konfeksiyon atölyelerinde parça kontrollerinin yapıldığı ışıklı kontrol masaları vardır.
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Resim 3.1: Işıklı kontrol masası

3.2. Kesilen Parçaları Metolama İşlemleri
Dikim işleminde parçaların karışmaması için, kesilmiş giysi parçalarının işaretlenmesi
ya da etiketlenmesi işlemi piyasada metolama olarak bilinir. Meto etiketleri; beden
numaralarını, demet numarasını, demetteki giysi adedini, kesim numarasını, giysi
parçalarının kesilen serimdeki kat sayısını ifade eden numaratik bilgileri kapsar. Metolama el
makineleri ile yapılır.
Kesilmiş parçaların her katına bir kat numarası verilir. Aynı kat numarasındaki giysi
parçaları birbiri ile birleştirilerek parçalar arasında oluşabilecek renk farklılıklarını önlenmiş
olur.

Resim 3.2: Metolama işlemleri

3.3. Kesilen Parçaları Telalama İşlemleri
Giysiye dolgunluk ve hacim sağlayan, biçim ve dayanımını artıran, destekleyen,
kırışma eğilimini azaltan, form veren ara kumaş tabakalarına tela denir.
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Telalar üst kumaşın tutum ağırlık ve ham maddesine uygun olarak yapışkanlı veya
yapışkansız, pamuk kanvas, at kılı, keten veya dokusuz yüzeylerden üretilip kullanılır.
Giysiye, alta konup işlenerek ya da yapıştırılarak tutturulur. Günümüzde hazır giyim
işletmelerinde hem tela yapıştırmada hem de işlemede kullanılan makineler vardır.

Resim 3.3: Elle kullanılan tela presi

Resim 3.5: Yaka teyel makinesi ve
uygulama örneği

Resim 3.4: Otomatik Tela Presleri
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3.3.1.Tela Çeşitleri

Resim 3.6: Tela çeşitleri
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3.3.2. Giyside Telanın Kullanım Yerleri


Bütün beden: Kesilecek ürünün ön parçalarının tamamının telalanması

Resim 3.7: Bütün beden telalama



Takviye: Belirli bir bölgenin desteklenmesi için yapılan telalama. Omuz veya
ilik düğme hattı gibi.

Resim 3.8: Takviye telalama
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Kemer: Kemeri sağlamlaştırmak ve formda tutmak için yapılan telalama.

Resim 3.9: Kemer telalama



Yaka: Giysinin bu bölgesi için özel olarak üretilmiş kalınlık ve form vermeye
yarayan telalardır. Top halinde temin edilen tela kumaşlarından kalıba göre
kesilir ya da kesilmiş halde temin edilir.

Resim 3.10: Yaka telalama






Ter geçirmeyen kol altı telası: Kol altı terini geçirmeyen özel bitim işlemleri
ile kol oyuntusu biçimine göre hazırlanmış ara astarlardır. Yünlü ve doğal
elyaftan üretilmiş giysilerde kullanılır. Koltuk altının terlemesine mani oldukları
için terin giyside yapacağı kötü görüntünün engellenmesini sağlar.
Düğme ve ilik takviyesi: Kapanma hatlarına fikse edilir. Bölgeyi
sağlamlaştırmak ve ilik düğme işlemlerinin netliğini artırmak için kullanılır.
Hazır şekilli tela: İstenilen formda kesilerek bir şekillendirmeye gerek
kalmadan kullanılabilen telalardır
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3.4. Kesilen Parçaların Tasnif İşlemleri
Kesilen parçaların daha sonraki işlemlerinin verimli ve hatasız olması için
düzenlenmesi işlemine tasnif denir. Bu işlemde amaç dikim işlemleri sırasında parçaların
kolayca birleştirilmesini sağlamak, kırışmasını ve kaybolmasını önlemektir.Tasnifte,
üretimin hızını artırması ve kalitenin yükseltilmesinde çok önemli olduğundan azami dikkat
ve itina gösterilmeli sıfır hata ile çalışılması sağlanmalıdır.
Bu işlem kesimden sonra yapılır. Bu aşamada kontrolü yapılmış giysi parçaları ve
bunlarla ilgili astar ve diğer aksesuarlar bir araya getirilerek dikim işlemine hazır hale
getirilir. Kesim katlarının demetlenmesinde kenarlarını veya yüzlerini zedeleyecek kordon
veya bantlar kullanılmamalıdır. Taşınması gereken kesim parçaları kesim kalıplarından biraz
büyük iki mukavva arasına konup dıştan mandallanarak taşınması, kullanılabilecek en
güvenli ve doğru yöntemdir.

Resim 3.11: Tasnif işlemleri
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3.5. Kesilen Parçaların Transfer İşlemleri
Kesilmiş parçalar tasnif işleminden sonra doğrudan dikime ya da varsa nakış veya
baskı işlemleri için gerekli bölümlere sevk edilir.
Sevk işlemlerinde tekerlekli taşıma arabaları kullanılır. Arabalar değişik boyutlarda
farklı malzemelerden yapılabilir

Resim 3.12: Taşıma arabaları

Ürünler, bazen kesimden sonra işletme dışında dikilir ya da bir kısım işçilikleri
işletme dışında yapılır. Dizayn, malzeme tayini ve temini işine karışmadan işin sadece
işçiliğini gerçekleştiren firmalara fasoncu firma denir. Birçok küçük atölye bu tarzda çalışır.
Bazen ise üretim esnasında el işçiliği gerektiren işlem ünitelerini (boncuk dikmek vb.)
evlerde yaparak geçimini sağlayan kişilere fason verilmektedir. Buna da teknik dilde “ev
işçiliği” denir.
Büyük firmalar genelde birden fazla işletmeyle çalışır. Böyle durumlarda her
işletmeye bir fason numarası verilmesi gerekir. Bu sayede de her firmanın hatası ayrı ayrı
tespit edilerek kendisine tamir ya da tazmin ettirilebilir. Tamir ve tazmin koşulları çok sıkı
sözleşmelerle belirlenmelidir. İşletme dışına çıkacak kesilmiş ürünler nem, ısı, ışık, toz gibi
çevre şartlarından muhafaza edilmelidir. Bu muhafazayı sağlayan ve genellikle brandadan
yapılan ambalaj malzemelerine fason torbası denir.

Resim 3.13: Fason torbası
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak seçeneklerden doğru olanını işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi parça kontrolünde dikkate alınmaz?
A) Kesim tarihi
B) Çizgi düzgünlüğü
C) Malzeme şartları
D) Ölçüler

2.

Aşağıdakilerden hangisi kesilmiş pastal katlarının kontrolünde aranacak niteliklerden
değildir?
A) Parçaların kalıp ile uygunluğu
B) Kesim kenarlarının düzgünlüğü
C) Kumaş hatasının varlığı
D) Serim yüksekliği

3.

Aşağıdakilerden hangisi telanın işlevlerinden değildir?
A) Dolgunluk ve hacim
B) Dayanım
C) Az kırışma
D) Renklendirme

4.

Aşağıdakilerden hangisi tasnifin tanımıdır?
A) Kumaş katlarının pastalı oluşturacak şekilde üst üste serilmesi
B) Kontrolü yapılmış giysi parçalarının bir araya getirilerek dikiş işlemine hazır
hale getirilmesi
C) Bilgi etiketlerinin yapıştırılması
D) Parçaların gerekli bölümlere sevki

5.

Fasoncu firma ne demektir?
A) Kalitesiz ürün yapan firma
B) İşletmesini kiraya veren firma
C) İşletmeyi satışa çıkaran firma
D) Dizayn malzeme ve tayini ve teminine karışmadan sadece üretim yapan firma
Aşağıdaki cümleleri doğru kelimelerle tamamlayınız.

6.

Dikim işleminde parçaların karışmaması için kesilmiş giysi parçalarının işaretlenmesi
ya da etiketlenmesi işlemi piyasada ……………………olarak bilinir.

7.

Kesilmiş parçaların her katına bir kat numarası verilir. Aynı kat numarasındaki giysi
parçaları birbiri ile birleştirilerek parçalar arasında oluşabilecek
………………önlenmiş olur.
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8.

Giysiye dolgunluk ve hacim sağlayan biçim ve dayanımını artıran, destekleyen,
kırışma eğilimini azaltan, form veren ara kumaş tabakalarına……………… denir.

9.

Kesilecek ürünün ön parçalarının tamamını telalanmasına ……………….denir

10.

Kol altı terinin kötü etkilerine karşı ter geçirmeyen özel bitim işlemleri ile ve kol
oyuntusu biçimine göre hazırlanmış ara astarlara……………………….denir.

Aşağıda ki ifadeler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Parantezin içine Y harfi
yazınız.
11.

) Kesilen parçaların daha sonraki işlemlerinin verimli ve hatasız olması için
düzenlenmesi işlemine transfer denir.

12.

( ) Taşınması gereken kesim parçaları kesim kalıplarından biraz büyük iki mukavva
arasına konup dıştan mandallanarak taşınması, kullanılabilecek en güvenli ve doğru
yöntemdir.

13.

( ) Kesilmiş parçalar paketleme işleminden sonra doğrudan dikime ya da varsa nakış
veya baskı işlemleri için gerekli bölümlere sevk edilir.

14.

( ) Bazense üretim esnasında el işçiliği gerektiren işlem ünitelerini (boncuk dikmek
vb.) evlerde yaparak geçimini sağlayan kişilere fason verilmektedir. Buna da teknik
dilde ev işçiliği denir.

15.

( ) Muhafaza sağlayan ve genellikle brandadan yapılan ambalaj malzemelerine fason
torbası denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınızı tespit ediniz. Bu
faaliyetteki eksiklerinizi bilgi konularına geri dönerek, araştırarak ya da öğretmeninize
sorarak tamamlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdakilerden hangisi model analiz föyünde bulunması gereken bilgilerden değildir?
A) Kesim tarihi
B) Beden çizelgesi
C) Model tanımlama
D) Malzeme örnekleri

2.

Kesim için kullalnılan malzemenin renk, metraj. gramaj vb. fiziksel özellikleri ile
serime ait kat sayısı ve ebat ilgili bilgilerin doldurulduğu, kesimhaneye giren ve çıkan
malzemenin kontrol edildiği föylere ne denir?
A) Model analiz föyü
B) İşlem analiz föyü
C) Akış basamakları
D) Ürün kesim föyü

3.

Kumaşta; iplik, makine donanımı, yardımcı madde çalışma şekli yüzünden oluşan,
gözle görülüp değerlendirilebilen, kumaşın görünüşünü bozan ve kalitesini düşüren
unsurlara ne denir?
A) May
B) İplik atlaması
C) Hata
D) Yabancı madde

4.

Kumaşın atkı yönündeki düzeltmesi seri üretimde makineler ile yapılmaktadır. Bu
işlemi yapan makinelere ne denir?
A) Serim makinesi
B) Pastal başı kesme makinesi
C) Vakumlu serim masası
D) Kumaş kontrol makinesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi kareli çizgili ve desenli kumaşların seriminde kullanılan masa
çeşididir?
A) Vakumlu serim masası
B) İğneli serim masası
C) Dikey serim masası
D) Klasik serim masası

6.

Aşağıdakilerden hangisi vakumlu serim masalarını kullanmanın avantajlarından
değildir?
A) Pastalın kolay taşınmasını sağlar.
B) Elyaf gibi malzemelerde serim katlarının fazlalaştırılmasını sağlar.
C) Hava üfleme modunda kesim parçalarının masaya sürtünmesini sıfıra indirerek
hızarda rahat çalışma olanağı verir.
D) Kareleri tutturmayı kolaylaştırır.
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7.

Serim işlemi sırasında pastalın içinde kumaşın iki ucunun pastala ait parçaların tüm
olacağı şekilde üst üste getirilmesine ne denir?
A) Serim eki
B) Düz hatlı ek yeri
C) Serim hatası
D) Serim katı

8.

Aşağıdakilerden hangisi kesim işlemini etkileyen unsurlardan değildir?
A) Kumaşın cinsi ve desen yapısı, kat sayısı
B) Kesim aletlerinin teknolojisi
C) Elemanların eğitim düzeyi
D) Kesim yerleşim planı aktarma yöntemleri

9.

Manşet, yaka, cep kapağı gibi parçaların kesiminde kullanılan kesilecek her yeni şekil
için kesim kalıbına ihtiyaç duyan makinelerdir, diye tanımlanabilecek kesim makinesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su jetli kesim
B) Kesim presi
C) Bilgisayarlı kesim sistemi
D) Biye bant şerit kesme makinesi

10.

Penslerde uzunluk ve derinlik, cep yerlerinin belirlenmesi, düğme deliği pozisyonları
vb. kesim kenarlarında belirlenemeyecek işaretlerin yapılamasında kullanılabilecek
materyaller nelerdir?
A) Tebeşir
B) Mum tebeşiri
C) Sabun
D) Delme makinesi

11.

Meto etiketi aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez?
A) Beden numarası
B) Demet numarası
C) Kesimdeki kat sayısı
D) Tasnifçinin adı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınızı tespit ediniz.
Bu modüldeki eksiklerinizi bilgi konularına geri dönerek, araştırarak ya da
öğretmeninize sorarak tamamlayınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
B
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
D
D
D
Pastal başı
kesme
makinesi
Düz hatlı
serim eki
Dik bıçaklı
lesim
makinesi
Kesim
Lazer
D
Y
Y
D
D
Y

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
D
B
D
Metolama veya
tasnif
Renk veya kanat
farkı
Tela
Bütün beden
telalama
Ter geçirmeyen
kol altı telası
Y
D
D
D
D

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
D
C
B
B
D
A
D
B
C
D
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