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ALAN

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı

DAL/MESLEK

Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi

MODÜLÜN ADI

ġilte

MODÜLÜN TANIMI

ġilte yapım yöntemlerinin anlatıldığı, bu konu ile ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme faaliyetidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL
YETERLĠK

ġilte yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında standartlara ve tekniğine uygun
Ģilte yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle
pamuklu Ģilte yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle
kauçuklu Ģilte yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle kuĢ
tüyü Ģilte yapabileceksiniz.
Ortam: Uygun aydınlık atölye ortamı, iĢ tezgâhı, masası

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Donanım: Yeterli çeĢitlilikte döĢeme malzemeleri, dikiĢ
makinesi, metre, kesme aletleri, dolgu gereçleri, elyaf, yüz ve
astarlık kumaĢlar, dikiĢ ipleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
GeliĢen teknoloji ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak döĢemecilik
mesleğinde de değiĢimler meydana gelmiĢtir. Bu değiĢimlere bağlı olarak mobilya
döĢemeciliği alanında seri üretim yapabilen fabrikalar kurulmuĢtur. Bu alanda iyi yetiĢmiĢ,
mesleğini bilen, el becerisi geliĢmiĢ elemanlara ihtiyaç vardır.
Ġnsan ihtiyaçları ve zevkleri sınırsızdır. Bu alanda, her ne kadar seri üretimler
yapılıyor olsa da özel ihtiyaçları karĢılamaya yönelik uygulamaların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Gerek eski döĢemelerin yenilenmesinde gerekse ihtiyaca uygun yeni
döĢemelerin yapılmasında mesleki bilgi ve beceriler oldukça önemlidir. Bu nedenle
kendinizi en üst seviyede yetiĢtirebilmeniz, göstereceğiniz ilgi ve çabaya bağlıdır.
Ġnsanların çalıĢırken, dinlenirken, yemek yerken kullandıkları döĢemeli mobilyaların
iĢlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi, onlara uygulanacak olan döĢemenin
düzgünlüğüne ve kalitesine bağlıdır. Özellikle Anadolu’da oturma ve istirahat
mobilyalarında kullanılan Ģilteler, bu anlamda önem kazanmaktadır. Yapacağınız
uygulamaların amacına uygun olması gerekmektedir.
Bu modülle Ģilte yapabilecek bilgi becerileri kazanacaksınız. Ancak hiçbir zaman
aldığınız bilgilerle yetinmemeli, sürekli bir araĢtırma içinde olmalısınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun değiĢik dolgu gereçleri kullanarak
pamuklu Ģilte yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan döĢemecilerden kullandıkları pamuklu dolgu gereçleri,
yaptıkları Ģilte ve minder uygulamaları ile ilgili bilgiler edininiz.



Edindiğiniz bu bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. PAMUKLU ġĠLTE YAPIMI
ġilte denilince genellikle oturma ve istirahat mobilyalarında kullanılan minder, yastık
ve yataklar anlaĢılır. Puf, koltuk, sandalye, kanepe, divan, sedir ve benzeri iĢlerin döĢemeleri
her zaman sabit olarak yapılmaz. ĠĢin gereğine ve müĢteri isteğine göre oturma yerlerinde ve
arkalıklarında Ģilteler kullanılır. Konforun ve rahatlığın ön planda olduğu mobilyalar da
Ģilteli olarak döĢenir.
Oturma yerinde kullanılan Ģiltelere meslek dilinde “font Ģiltesi” ya da “minder”,
arkalık ve dayanma kısmındakilere ise “arkalık Ģiltesi” ya da “yastık” adı verilir. Minder ve
yastıklar, kullanılacağı yere göre değiĢik cins ve biçimlerde yapılır. Dekoratif ve estetik
özellikleri ise yüz kumaĢları ile ayarlanır.
ġilteler özelliklerine ve yapım tarzlarına göre baĢlıca iki sınıfa ayrılır:



Duvarsız Ģilteler
Duvarlı Ģilteler

Duvarsız minder ve yastıklar her türlü mobilyada kullanılabilir. ġekilleri nasıl olursa
olsun duvarsız Ģiltelerin yüz kumaĢları, düz dikiĢli ya da tek fitilli olmak üzere baĢlıca iki
tarzda hazırlanır ve kaplanır.
Duvarsız Ģilteler, yapımında kullanılan dolgu gereçlerine göre üçe ayrılır:




Pamuklu Ģilteler
KuĢ tüylü Ģilteler
Kauçuklu Ģilteler
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Duvarlı minder ve yastıklar, duvarsız türlerine göre daha kalındır. Bundan dolayı daha
kullanıĢlı ve rahattır. Genel olarak duvarlı Ģiltelerin yüz kumaĢları düz dikiĢli veya çift fitilli
olarak hazırlanır ve kaplanır.
Duvarlı Ģilteler, yapımında kullanılan dolgu gereçlerine göre üçe ayrılır:




Pamuklu Ģilteler
KuĢ tüylü Ģilteler
Kauçuklu Ģilteler

1.1. Pamuklu ġilte Yapımında Kullanılan Gereçler
1.1.1. Tanıtılması
ġilte; üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuĢ döĢek veya üstünde
yatmaya ya da oturmaya yarayan, içi pamukla veya elyafla doldurulmuĢ kılıftan oluĢan
döĢek anlamına gelir.
ĠnĢaat alanında özellikle döĢemecilikte yalıtım malzemesi olarak kullanılan Ģilte ile
karıĢtırılmamalıdır.

Resim 1.1: ġilte yapımında kullanılan pamuk ve vatka pamuğu

Resim 1.2: ġilte yapımında kullanılan yüz kumaĢlar
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1.1.2. ÇeĢitleri
ġilteler, yapılıĢ Ģekillerine göre duvarlı ve duvarsız Ģilte diye ikiye ayrılır. Oturma
yerlerinde kullanılan Ģiltelere “font Ģiltesi” veya minder, arkalık ve dayanma yerlerindekilere
de “arkalık Ģiltesi” veya “yastık” adı verilmektedir.
Bunlardan baĢka bir de yatak olarak kullanılan daha kalın ve daha büyük ölçülerde
Ģilteler vardır.


Duvarlı Ģilteler: Bu Ģiltelerin yüz kumaĢları üç parçadan oluĢur. ġiltenin alt ve
üst yüz kumaĢı ile Ģilte kalınlığında kenar (duvar) kumaĢı ayrı ayrı kesilir ve
dikilerek birbirine birleĢtirilir. Bu Ģiltelerin kenarlarına da isteğe bağlı olarak
fitil uygulaması yapılır. Ancak duvarlı olmalarından dolayı çift fitil kullanılır.

Resim 1.3: Duvarlı Ģilte örnekleri



Duvarsız Ģilteler: Duvarsız Ģiltelerin yüz kumaĢlarının kenarları düz dikiĢli ya
da tek fitilli olarak yapılmaktadır. Yüz kumaĢı çift parçadan veya tek parçadan
oluĢur. Tek parça kumaĢ kullanıldığında ölçülerek kesilmiĢ olan kumaĢ ikiye
katlanarak karĢılıklı iki kenarı dikilir. Üçüncü kenara ise fermuar dikilir. Çift
parçadan yapıldığında ise ölçüsünde kesilen kumaĢlara önce fermuarı dikilir.
Daha sonra kumaĢlar ters taraftan birbirine dikilir.

Resim 1.4: Duvarsız Ģilte örnekleri

Oturma ve istirahat mobilyalarında (sandalye, koltuk, kanepe, sedir ve divan gibi)
döĢemeler her zaman sabit biçimde yapılmaz. ĠĢin durumuna ve isteğe bağlı olarak oturma
ve arkalık yerlerinde ayrıca Ģilteler kullanılır.
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Resim 1.5: Ġki farklı Ģilte örneği

Dolgu gereçlerine göre de pamuklu Ģilteler, kauçuklu Ģilteler, kuĢ tüyü Ģilteler diye üçe
ayrılır.


Pamuklu Ģilteler: Dolgu gereci olarak makinelerde atılmıĢ pamuk kullanılır.
Hazırlanan yüz kumaĢı içine, yüz kumaĢından daha büyük olarak hazırlanmıĢ
olan astar kumaĢı kullanılır. Astar kumaĢı içerisine dolgu gereci doldurulduktan
sonra yüz kumaĢı astar kumaĢ üzerine geçirilir.



Kauçuklu Ģilteler: Yaygın olarak kullanılan bir Ģilte çeĢididir. Pamuklu
Ģiltelerde olduğu gibi hazırlanan yüz kumaĢı içine suni veya doğal kauçuk dolgu
gereci olarak kullanılır. Kauçuklar bütün olarak kullanılabileceği gibi parça
kauçuk olarak da kullanılır.

Resim 1.6: Kırpıntı sünger

Bütün olarak kullanılan kauçuklar yüz kumaĢı içine konulmadan önce üzerine elyaf
sarılmalıdır. Küçük parça kauçuklar ise pamuklu Ģiltelerde olduğu gibi astar kumaĢ içine
doldurulur, ondan sonra üzerine yüz kumaĢı geçirilir.

Resim 1.7: ÇeĢitli formlarda yapay kauçuklar
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KuĢ tüyü Ģilteler: Daha rahat ve konforlu olması istenilen oturma gruplarının
Ģiltelerinde kuĢ tüyü kullanılır. YumuĢak ve elastiki olmasından dolayı
üzerinden yük kalkan Ģilte esneyerek tekrar eski hâline gelir. Pamuklu Ģiltelerde
olduğu gibi hazırlanır ancak astar olarak özel sık dokulu bir kumaĢ kullanılır.

Sağlıklı, ısıyı en iyi koruyan doğal bir dolgu malzemesidir. Eski çağlardan beri
yorgan, yastı, minder ve Ģilte yapımında kullanılmaktadır. Kullanılan dolgu maddeleri içinde
en hafif ve en uzun ömürlü olanıdır. Diğer dolgu maddeleri ile karĢılaĢtırıldığında
mikroorganizmaları ve bakterileri bünyesinde barındırmayan, alerji yapmayan bir özelliğe
sahiptir. Makinelerde rahatlıkla yıkanabilmektedir. En belirgin özelliklerinden biri de
terletmemesidir. Diğer dolgu gereçleri gibi zamanla koku yapmaz.

Resim 1.8: KuĢ tüyü



Kıtıktan yapılan Ģilteler: DöĢemecilikte kullanılan kendir liflerinden üretilen
kıtık, ucuz bir dolgu gerecidir. Piyasada balya veya kilo ile satılır.

Resim 1.9: Kıtık

1.1.3. Kullanıldığı Yerler
Koltuk ve kanepe türü oturma grubu mobilyalarının kullanılmadığı yerlerde oturma
grubu elemanı olarak kullanılır. Anadolu’nun birçok yerinde oturma ve misafir odalarında
çok yaygın Ģekilde kullanılır. Oturan kiĢinin uzanarak oturabileceği bir oturma kültürü
vardır.
ġark köĢesi olarak döĢenen evin belirli bölümlerinde de sıkça kullanılan bir oturma ve
yaslanma elemanıdır. Sabit döĢemeli koltuklarda kolçak ve arkalarda yaslanma amacıyla da
kullanılır.
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Bunların dıĢında da divan ve sedir gibi yerlerde kullanılır. Bu tür Ģilteler kullanılacağı
yerin ölçüsüne uygun ölçülerde ve duvarlı olarak yapılabilir. Duvarlı Ģiltelerde dolgu gereci
olarak pamuk kullanılacaksa zamanla pamuğun toplanmasını ve topaklanmasını engellemek
amacıyla belirli aralıklarla düğmeler dikilmelidir.
Ayrıca yatak olarak kullanılan yatak ölçülerinde yapılan Ģilteler vardır.

1.2. Pamuklu ġilte Yapımında Kullanılan Takım ve Makineler
1.2.1. Tanıtılması
Bu dersle ilgili bundan önceki modüllerde anlatılan döĢeme gereç, takım ve makineleri
Ģilte yapımında da kullanılır. Bunların en belirginleri sanayi tipi dikiĢ makinesi, kumaĢ
kesme makasları, kauçuk kesme makine ve makasları, dikiĢ iplikleri ve mastarlardır.

1.2.2. ÇeĢitleri
ġilte yapımında kullanılan makineler, kumaĢın dikilmesinde kullanılan dikiĢ makinesi
ve kauçuk kesiminde kullanılan kauçuk kesme makineleridir.
ġilte yapımında kullanılan diğer gereçler ise kumaĢ kesme makası, dikiĢ iplikleri,
kenar fermuarları ve kumaĢ kesiminde kullanılan mastarlardır.

Resim 1.10: ġilte yapımında kullanılan dikiĢ makinesi

Resim 1.11: Kauçuk kesme makinesi

Resim 1.12: DikiĢ Ġpleri
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Resim 1.13: KumaĢ kesme makası

Resim 1.14: ġilte kenarlarında kullanılan fermuar çeĢitleri

1.2.3. Kullanıldığı Yerler
ġilte yapımında kullanılan takım ve makinelerin tamamı diğer döĢeme tekniklerinde
kullanılan alet ve avadanlıklardır.
Bu alet ve avadanlıkların birçoğu ayrıca normal terzilerin de kullandığı alet ve
avadanlıklardır. Yani terzilerin kullandığı takım ve makineler aynı zamanda Ģilte yapımında
da kullanılan takım ve makinelerdir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Pamuklu Ģilte yapma uygulamasını gerçekleĢtiriniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ parçası yüzeyini temizleyiniz.

 ĠĢ parçası yüzeyini toz ve yabancı
cisimlerden arındırınız.

 Yapacağımız Ģilte ölçüsüne göre yüz
kumaĢı ve astar kumaĢı iĢaretleyiniz.

 Ölçüler belirlenirken astar ölçüsünü yüz
kumaĢı
ölçüsünden
daha
büyük
iĢaretleyiniz.

 ġilte ölçüsüne göre yüz kumaĢı ve astar
kumaĢı kesiniz.

 DikiĢ paylarını vererek kumaĢı düzgünce
makasla kesiniz.
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 Kesilen kumaĢların
kontrol ediniz.

düzgünlüklerini

 Yüz ve astar kumaĢlarını ayrı ayrı kontrol
ediniz.

 ġilte ölçüsüne uygun olacak Ģekilde
fermuar hazırlayınız.



Fermuar rengini kumaĢ rengine uygun
olarak seçiniz.

 Yüz kumaĢı, parçalarından birine
kumaĢın yüzü yukarı gelecek Ģekilde ve
kenarından 1 cm katlayarak fermuarı
dikiniz.
 Fermuar boyunun Ģilte geniĢliğinden 10–
15 cm kısa olmasına dikkat ediniz.

 Ġkinci
yüz
kumaĢı,
parçasının
kenarından 2 cm katlayarak fermuarın
diğer kenarına yüz tarafı yukarı gelecek
Ģekilde dikiniz.
 Böylece fermuarın
sağlayınız.
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örtülmesini

de

 Fermuarın dikilmesinden sonra parçaları
üst üste getirerek ters taraftan diğer üç
kenarın dikiĢini tamamlayınız.
 KöĢe dönüĢlerinde iğne kumaĢa batırılmıĢ
durumda iken makine ayağını kaldırınız.
KumaĢın yönünü çevirerek ayağı indirip
dikiĢe devam ediniz.

 Kenar dikiĢleri tamamlandıktan sonra
ters durumdaki yüz kumaĢı çeviriniz.

 Fermuarın doğru dikilip dikilmediğini
kontrol ediniz.

 Aynı iĢlem basamaklarını takip ederek
astar Ģiltenin dikimini de yapınız.
 (Astar kumaĢta fermuar olmadığı için
birinci kenarın belli bir yerinden baĢlanır.
Üç kenar dikiĢi yapıldıktan sonra ilk kenar
belli bir yere kadar dikilir ve bir bölümü,
dolgu gerecinin içine konulabilmesi için
dikilmez.) Bu bölümü dolgu gereci
konulduktan sonra dikiniz.
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 Astar kumaĢı diktikten sonra içine dolgu
gerecini küçük parçalar hâlinde iyice
yerleĢtirilerek doldurunuz.
 Dolgu gerecinin doldurulmasından sonra
dıĢından darbeler uygulayarak tamamen
yerleĢmesini sağlayınız.

 Dolgu gerecinin doldurulmasından sonra
astarın ağız kısmını dikerek kapatınız.

 Dolgu gerecinin ileride topaklanmalarının
giderilmesi amacıyla boĢaltılabileceği
düĢünülerek bu dikiĢi el iğnesi ile yapınız.

 Ağız kısmını diktikten sonra astar
üzerine yüz kumaĢı takınız.

 Üzerine vurularak yüz kumaĢın astarı tam
sarmasını sağlayınız.
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 Fermuarı kapatarak iĢlemi bitiriniz.

 Son kontrol yapılarak
olmadığını gözlemleyiniz.

hata

olup

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

ĠĢ parçasıyla çalıĢılacak uygun tezgâhı seçtiniz mi?
Zemin malzemesi için kullanacağınız malzemeleri
hazırladınız mı?
ĠĢin yapımında kullanılacak takımları hazırladınız mı?
ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?
DikiĢ makinesini hazırladınız mı?
Makinede uygun ip kullandınız mı?
Duvarlı Ģilte yaparken fitil kullandınız mı?
DöĢeme formunu ve yüksekliğini kontrol ettiniz mi?
ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak
çalıĢtığınız yeri temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

2.

3.

4.

Pamuklu Ģilteler kaç Ģekilde yapılır?
A) 1
B) 2
C) 3

D) 4

Pamuklu Ģilteler nerelerde tercih edilir?
A) Her döĢemede
C) Pahalı ve kaliteli mobilyalarda

B) Basit ve ucuz mobilyalarda
D) Rahatlık gerektiren mobilyalarda

Pamuk doldurulurken nereden baĢlanmalıdır?
A) Ortadan
C) KöĢelerden

B) Yandan
D) KarıĢık

Duvarlı döĢemeler neden tercih edilir?
A) Görüntüden
C) Rahatlık ve elastikiyetten

B) Kullanılacak malzemeden
D) Fitilli olmasından

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

AMAÇ

Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle kauçuklu Ģilte yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde kauçuklu Ģilte yapımıyla uğraĢan kiĢiler, bu tür eĢyaların ve
ürünlerin satıldığı yerler var mı? AraĢtırınız. Ġlgililerin fikir ve görüĢlerini alıp
not ediniz ve değerlendiriniz.



Not aldığınız bu fikir ve görüĢleri sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.



Çevrenizde bu alanla ilgilenen iĢletmelerden, mesleki eğitim öğretim
kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden veya
internet ortamından araĢtırmalarınızı gerçekleĢtirebilirsiniz.

2. KAUÇUKLU ġĠLTE YAPIMI
2.1. Kauçuklu ġilte Yapımında Kullanılan Gereçler
Yaygın olarak kullanılan bir Ģilte çeĢididir. Pamuklu Ģiltelerde olduğu gibi hazırlanan
yüz kumaĢı içersQine suni veya doğal kauçuk dolgu gereci olarak kullanılır. Kauçuklar
bütün olarak kullanılabileceği gibi parça kauçuk olarak kullanılır.

2.1.1. Tanıtılması



Kauçuk: Amerika, Asya ve Afrika'nın çeĢitli ağaçlarından, özellikle lastik
ağacından veya bazı petrol artıklarının birleĢiminden elde edilen dayanıklı ve
esnek maddedir.
Sünger: Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gerecidir.

Bütün olarak kullanılan kauçuklar, yüz kumaĢı içine konulmadan önce üzerine elyaf
sarılmalıdır. Küçük parça kauçuklar ise pamuklu Ģiltelerde olduğu gibi astar kumaĢ içine
doldurulup ondan sonra üzerine yüz kumaĢı geçirilir.

2.1.2. ÇeĢitleri
Günümüzde en çok kullanılan Ģilte çeĢididir. Ġstenilen sertlikte duvarlı ve duvarsız
olarak yapılabilmektedir. Duvarlı olarak yapılan kauçuklu Ģiltelerin yapımı, duvarsız olanlara
göre daha basittir.
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2.1.3. Kullanıldığı Yerler
Bu Ģilteler, kullanılıĢ yerlerine göre istenilen yumuĢaklık veya sertlikte yapılabilir.
Diğerleri gibi toz ve döküntü yapmaz. Ayrıca böceklerin yaĢamasına elveriĢli ortam
sağlamadığı için avantaj sağlar.
Kauçuklu Ģiltelerin iç dolgu kısmı, suni kauçuk, tabii kauçuk, kırpıntı kauçuk veya
kauçuklu kıllardan istenilen biçim ve kalınlıkta ayarlanabilir.
DöĢemecilikte ayrıca dolgu gereci olarak kullanılan vijital, atkılı, zizal gibi maddeler
ya da bunların karıĢımları özel kalıplar içerisine yerleĢtirilip kauçuklanarak ĢekillendirilmiĢ
Ģilte dolgu maddeleri de kullanılmaktadır. Bunlar daha çok fabrikasyon iĢlerde ve otomotiv
sektöründe kullanılmaktadır.

2.1.4. Yapım Teknikleri
Duvarsız kauçuklu Ģilteler yapılırken kenar formlarının bozulmaması için
yapıĢtırılması gerekir. Kauçukların yapıĢtırılmasında dikkatli çalıĢılması gerekir. Üzerinde
çalıĢılacak yer ve kauçukların yüzeyleri tozsuz olmalı, yapıĢtırılacak yüzeylere el
sürülmemeli, yapıĢtırıcı temiz olmalı, yapıĢtırıcının bekleme süresi iyi ayarlanmalıdır.

Resim 2.1: Kauçuklu Ģilteler

Kauçuklu Ģiltelerin yapımında astar bez her zaman kullanılmayabilir. Astar bez
kullanılsın ya da kullanılmasın, yüz kumaĢ dikiĢi düz ya da fitilli olarak yapılır ve
kenarlardan bir tanesinde dolgu malzemesinin geçebileceği kadar dikilmeyen bir kısım
bırakılır. Dolgu malzemesi konulduktan sonra bu kısım gizli el dikiĢi ile dikilir.
Suni kauçuktan duvarlı Ģilte yapımı oldukça kolaydır. Kauçuk istenilen ölçüde plaka
kauçuktan kesilir ve Ģiltenin dolgu malzemesi hazırlanmıĢ olur.
Tabii kauçuklardan minder ve yastık yapımında ise ustalık gerektiren yönler vardır.
Delikli kısımları karĢı karĢıya içe gelecek Ģekilde yapıĢtırılırken özen gösterilmesi gerekir.
Ayrıca tabii kauçuktan yapılan dolgularda kauçuğun yan duvarlarına ince bir kauçuk da
yapıĢtırılması gerekmektedir. Duvarlık için genellikle 1 cm kalınlığında tabii veya suni
kauçuk kullanılır. Duvar kauçukları yan duvar geniĢliğinde ya da 1-2 cm eksik olarak
hazırlanır.
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Duvarlı kauçuklu Ģiltelerin astar veya yüz kumaĢlarının hazırlanmasında da dikkat
edilmesi gereken hususlar vardır. Astar ve yüz kumaĢları gerekli ölçülerde hazırlanır ve
dolgu malzemesine geçirilir. ġilte ağız kısımları ise gizli dikiĢ ile dikilir. Bunlara yüz
kumaĢta fermuar, düğme ya da cırt Ģerit olarak tabir edilen gereçler dikilebilir. Yüz kumaĢ
dikiminde parçalar birbirine düz olarak dikilebildiği gibi çift fitilli olarak da dikilebilir. Bu
durumda kaytan kalınlığı göz önüne alınarak 3-3,5 cm geniĢliğinde fitillik kumaĢlar kesilir
ve font kumaĢı ile duvar kumaĢına beraber dikilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle kauçuklu Ģilte yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Font Ģiltesi yapılacak olan koltukların oturma
geniĢliği ve oturma derinliği ölçüsü alınız.

 ĠĢ önlüğü giyiniz.
 Uygulama yapacağınız
çerçevesini alınız.

döĢeme

 Alınan ölçüler sünger (suni kauçuk) üzerine
parsellenir. Parselleme yapılırken fonttan alınan
geniĢlik ve derinlik ölçüleri üzerine süngerin
yüz kumaĢı içinde sıkı ve sert durmasını
sağlamak için 1 cm ilave ediniz.

 Dolgu
malzemesini
yanına getiriniz.
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tezgâhın

 Ölçüler belirlendikten sonra mastar ve bıçak
yardımı ile sünger kesiniz.

 Dolgu malzemesi kesiminde uygun
alet kullanınız.

 KumaĢı tezgâh üzerine açınız.

 Varsa kenarlarından çıkmıĢ olan
ipleri keserek düzeltiniz.

 ĠĢaretlenen ölçüleri mastar yardımı ile çiziniz ve
çizgi dıĢından 1 cm dikiĢ payı vererek makasla
 KumaĢı kenarı düzeltildikten sonra
kesiniz.
tezgâh üzerine kırıĢıksız seriniz ve
font ölçüleri kumaĢ üzerine
parselleyiniz (Sünger ölçümüzü
font ölçülerinden 1 cm fazla
kesmiĢtik. KumaĢ ile sünger
arasındaki bu ölçü farkının sebebi
süngerin yapacağımız yüz kılıfı
içine
sıkıĢarak
girmesini
sağlamaktır.).

 Kenar kumaĢını iki parça hâlinde kesiniz.
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 Kenar kumaĢını iki parça hâlinde
kesiniz (Birinci parçanın uzunluğu
font geniĢlik ölçüsü üzerine font
derinliğinin iki katı eklenerek
bulunur. Yani süngerin üç kenarı
uzunluğunda
olur.).
Font
geniĢliğinde boyunu kesiniz (Ġkinci
parça üzerine fermuar dikilecek
olan arka parçadır.).

 Sünger kalınlığından yarım santimetre küçük
olarak belirlenen geniĢlik ölçüsü ve uzunluk
ölçüsünü kumaĢ üzerine aktararak çiziniz.

 Sünger
kalınlığından
yarım
santimetre küçük olarak belirlenen
geniĢlik ölçüsü ve uzunluk
ölçüsünü kumaĢ üzerine aktararak
çiziniz. Çizgi dıĢından 1 cm kadar
dikiĢ payı vererek kesiniz.

 Fermuarı dikilecek olan parçayı ortasından
tekrar ikiye bölününüz.

 Bu parçaya göre fermuar keserek
üzerine kilidi takınız.

 Makineye kumaĢın rengine uygun iplik takılır,
fermuar dikilmeye baĢlanır.

 Fermuar dikimi için makinenin
ayağını değiĢtiriniz, tek taraflı
ayak takınız.
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 KumaĢın kenarını bir miktar içe katlayarak
fermuar üzerine koyunuz ve makine ayağının
altına yerleĢtiriniz. Birinci parçayı dikiniz.

 Diğer parçanın da kenarını
katlayınız ve yine fermuar üzerine
koyunuz.

 Bu iĢlemlerden sonra yüz kumaĢının bir tanesini
alınız ve fermuarlı yerden baĢlayarak birbirine
dikiniz.

 Ġlk baĢlangıç noktasının 10 cm
kadar içinden olmasına dikkat
ediniz.

 DikiĢi tamamladıktan sonra duvar kumaĢının
köĢelere gelen kısımlarını aynı doğrultuda
katlayarak kenarlarına iĢaret koyunuz (Makasla
kat yerlerinin uçları hafifçe kesilir.).
 Yüz kumaĢını dikerken kumaĢ
köĢelerinin iĢaretlediğimiz bu
noktalara denk gelip gelmediğini
kontrol ediniz.
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 Diğer yüz kumaĢı alarak duvar kumaĢına yine
fermuarlı taraftan ve kenardan 10 cm kadar
içeriden olacak Ģekilde dikime baĢlayınız.

 Makinede dikkatli çalıĢınız.

 DikiĢ payının iç tarafta, sağa sola dönmesini ve
ĢiĢkinlik oluĢturmasını engellemek için yüz
taraftan baskı dikiĢi yapınız.
 DikiĢ payının iç tarafta, sağa sola
dönmesini
ve
ĢiĢkinlik
oluĢturmasını engellemek için yüz
taraftan baskı dikiĢi yapmaya özen
gösteriniz.

 Süngeri kaplayacak ölçüde
hazırlayınız.

elyaf

keserek

 Süngeri elyafın üzerine koyarak
dıĢını kaplayınız.
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 Kenar fazlalıklarını tamamen kestikten sonra
süngeri ikiye katlayarak kılıf üzerine takınız.

 ÇalıĢırken dikkatli olunuz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ parçasıyla çalıĢılacak uygun tezgâhı seçtiniz mi?
Dolgu gereci kesme iĢleminde kullanacağınız aletleri
hazırladınız mı?
ĠĢe uygun dolgu gereçlerini hazırladınız mı?
ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
DikiĢ makinesini hazırladınız mı?
Fitil ve fitillik kumaĢları hazırladınız mı?
Dolgu gerecinin üzerini kaput bezi ile kapladınız mı?
Ölçü ve form kontrolü yaptınız mı?
ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak
çalıĢtığınız yeri temizlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi
gereçlerindendir?
A) Pamuk
C) Doğal sünger

kauçuklu

Ģilte

yapımında

kullanılan

doğal

dolgu

B) Silikonlu elyaf
D) Kırpıntı kauçuk

2.

Kauçuklu Ģilteler genellikle hangi mobilyalarda kullanılır?
A) Yataklarda
B) Koltuk ve kanepelerde
C) Minderlerde
D) Hepsinde

3.

Fitillik kumaĢlar kaç cm geniĢliğinde kesilir?
A) Rastgele
B) 5 cm
C) 10 cm
D) 3-3,5 cm

4.

Dolgu gereçlerinin üzeri ne ile kaplanmalıdır?
A) Yüz kumaĢ
B) Kanaviçe
C) Kaput bezi
D) Seyrek kanaviçe

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle kuĢ tüyü Ģilte yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde kuĢ tüyü Ģilte yapımıyla uğraĢan kiĢiler, bu tür eĢyaların ve
ürünlerin satıldığı yerler var mı? AraĢtırınız. Ġlgililerin fikir ve görüĢlerini alıp
not ediniz ve değerlendiriniz.



Not aldığınız bu fikir ve görüĢleri sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.



Çevrenizde bu alanla ilgilenen iĢletmelerden, mesleki eğitim öğretim
kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden veya
internet ortamından araĢtırmalarınızı gerçekleĢtirebilirsiniz.

3. KUġ TÜYÜ ġĠLTE YAPIMI
3.1. KuĢ Tüyü ġilte Yapımında Kullanılan Gereçler
KuĢ tüyü Ģilteler, pamuklu Ģiltelerde olduğu gibi hazırlanır ancak astar olarak özel
sık dokulu bir kumaĢ kullanılır.

3.1.1. Tanıtılması
Daha rahat ve daha konforlu olması istenilen oturma gruplarının Ģiltelerinde kuĢ tüyü
kullanılır. YumuĢak ve elastiki olmasından dolayı üzerinden yük kalkan Ģilte esneyerek
tekrar eski hâline gelir. Pamuklu Ģiltelerde olduğu gibi hazırlanır ancak astar olarak özel sık
dokulu bir kumaĢ kullanılır.

Resim 3.1: KuĢ tüyü Ģilte
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3.1.2. ÇeĢitleri
KuĢ tüylü Ģilteler de aynı pamuklu Ģilteler gibi duvarlı ve duvarsız olarak yapılır.
Duvarsız olarak yapılanlar genellikle kaliteli olması istenen fakat ekonomikliği ön planda
olması istenen iĢlerde uygulanır.

3.1.3. Kullanıldığı Yerler
KuĢ tüyü, döĢemecilikte kullanılan en pahalı dolgu gereçlerinden biridir. DöĢeme
iĢlerinde, minder ve yastık yapımında, dolgu gereci olarak kullanılan kuĢ tüyü kuĢ, ördek,
tavuk, kaz gibi hayvanların tüylerinden elde edilir.
Tüyler önce temizlenir, kurutulur ve özel makinelerle sert kısımları ayrılarak atılır.
Böylelikle gayet yumuĢak hafif ve uçucu bir dolgu kütlesi elde edilmiĢ olunur. Renkleri gri
ve beyaz olan kuĢ tüyleri lüks istirahat mobilyalarında, yastık ve yorganlarda kullanılır.
Piyasada kilo ile ya da özel torbaları içinde satılır.
Rahatlığın ve konforun ön plana çıktığı koltukların minderlerinde ve baĢ yastıklarında
kullanılır. YumuĢak ve elastiki olan bu Ģilteler üzerlerinden yük kalktığı zaman en kısa
sürede eski hâllerini alır. Bu özellik, kullanılan kuĢ tüyünün özelliklerine bağlıdır.

3.1.4. Yapım Teknikleri
KuĢ tüylü Ģiltelerin hazırlanıĢı pamuklu Ģiltelerin hazırlanıĢı ile aynı özelliklerdedir.
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, astar bez olarak kullanılacak bezin sık dokulu
kaput bezi olmasıdır. Duvarlı olarak yapılacak olan kuĢ tüylü Ģiltelerde de pamuklu Ģiltelerde
olduğu gibi mutlaka düğme uygulaması yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Tekniğine uygun bir Ģekilde uygun araç gereçlerle kuĢ tüyü Ģilte yapınız.MA
FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 ġilte kenarını dolaĢacak uzunlukta ve 5 cm
kadar geniĢlikte bir kumaĢ kesiniz.

 ĠĢ önlüğü giyiniz.
 KumaĢ
kesim
iĢlemlerinde
kullandığınız
makasların
keskin
olmasına dikkat ediniz.

 KumaĢ uzunluğu kadar da fitil ipi kesiniz.

 Kesim masasının üzerinin
olduğundan emin olunuz.

 Yüz kumaĢına fermuar dikiniz.

 Makinede dikkatli çalıĢınız.
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temiz



Yüz kumaĢını çeviriniz.

 DikiĢin tamamlanmasından sonra yüz
kumaĢını çevirerek dikiĢ kontrolü
yapınız.

 Dolgu gerecini doldurarak yüz kumaĢını  Kapatma gereçlerinin Ģilte formunu
takınız.
bozmasına izin vermeyiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Evet

Hayır

ĠĢ parçasıyla çalıĢılacak uygun tezgâhı seçtiniz mi?
Yüz geçirme iĢleminde kullanacağınız aletleri hazırladınız
mı?
ĠĢe uygun gereçleri seçtiniz mi?
ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?
Astar ve yüz kumaĢlarını uygun ölçüde kestiniz mi?
Astar ve yüz kumaĢı uygun iplikle diktiniz mi?
Dolgu malzemesini koymak için uygun büyüklükte açıklık
bıraktınız mı?
Dolgu malzemesinin homojenliğine dikkat ettiniz mi?
Yaptığınız döĢemenin ölçü ve biçim kontrolünü yaptınız
mı?
ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız
yeri temizlediniz mi?
ĠĢ parçasıyla çalıĢılacak uygun tezgâhı seçtiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Her türlü kesim iĢleri iĢ tezgâhı üzerinde yapılır.

2.

( ) DöĢeme dolgu gerecini homojen olarak doldurmalıyız.

3.

( ) Dolgu malzemesini koyduğumuz kenarı makine ile yüzeyden dikmeliyiz.

4.

( ) KuĢ tüylü Ģilte yapımında kullanılacak astarlık kumaĢ, normal kaput bezinden
olmalıdır.

5.

( ) KuĢ tüylü Ģilte ebadı büyük ise mutlaka düğme uygulaması yapılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME


Bu modülde kazandığınız davranıĢları aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Faaliyet Ön Hazırlığı
1.
ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2.
Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3.
Kullanılacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
ĠĢ Güvenliği
4.
ÇalıĢma ortamında yeterli iĢ güvenliği aldınız mı?
5.
ġilte yapımı esnasında olabilecek yaralanmalara karĢı
önlemlerinizi aldınız mı?
6.
Uygulama esnasında havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?
7.
Ç. Kullanılan araç gereçleri uygun yerlerine temizlenmiĢ ve
bilenmiĢ olarak kaldırdınız mı?
8.
ĠĢ bitiminde çalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
Pamuklu Kauçuklu KuĢ Tüylü ġilte Yapımı
9.
Uygun dolgu malzemelerini tezgâha getirdiniz mi?
10. DikiĢ makinesine uygun ipi taktınız mı?
11. Astar ve yüz kumaĢlarını uygun ölçülerde kestiniz mi?
12. Ç. Fitilli yapılacak Ģiltelere duvar kumaĢıyla birlikte fitil diktiniz
mi?
13. Dolgu malzemesini koymak için uygun büyüklükte bir boĢluk
bıraktınız mı?
14. Ġç astarı uygun dolgu malzemesiyle doldurdunuz mu?
15. F. Astar ve yüz kumaĢında bıraktığınız kenarları gizli el dikiĢiyle
diktiniz mi?
16. Gizli el dikiĢiyle yapılması istenmeyen iĢlerde fermuar ve cırt
bant uygulaması yaptınız mı?
17. Yaptığınız Ģiltenin ölçü ve form kontrolünü yaptınız mı?
18. I. ĠĢ parçasını tezgâh üzerinden kaldırdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
B
C
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
B
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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