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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD106 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi  

DAL/MESLEK Çocuk Giyim Modelistliği  
MODÜLÜN ADI 6-12 Yaş Manto Kalıbı 

MODÜLÜN TANIMI 
6-12 yaş çocuk temel manto kalıbı için ölçü alma, çizimini 
yapma, model uygulama, şablon ve serilerini hazırlama ile 
ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL “Düz Dar Etek Kalıbı ve “2-6 Yaş Elbise Kalıbı” modüllerini 
başarmış olmak 

YETERLİK 6-12yaş çocuk manto kalıbı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 
olarak 6-12 yaş çocuk temel manto kalıbı 
hazırlayabileceksiniz. 
Amaçlar 

 6-12 yaş çocuk manto çizimi için tekniğine uygun ölçü 
alarak temel manto kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

 Tekniğine uygun 6-12 yaş model uygulamalı çocuk 
manto kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

 6-12 yaş model uygulamalı çocuk manto seri çizimini  
tekniğine uygun yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ölçü tablosu, bolluk tablosu, çizim masası, mezur, cetvel, 
kağıt, kalem, silgi, makas, pelur kağıdı, eşel, riga, pistole, 
yapıştırıcı. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 
amacı ile öğretmeniniz tarafından hazırlanacak uygun ölçme 
araçları ile değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 
 
Sevgili Öğrenci, 
 

6-12 yaş için  manto, dış giyim grubunda  önemli bir yer tutar. 
 
Bu modülde 6-12 yaş çocuk manto kalıbını öğreceksiniz. 6-12 yaş çocukların 

ölçülerini öğrenip anatomileri hakkında bilgilenerek uygun modelin kalıbını çizip, 
mantolarda uygulanan yaka çeşitleri, model özelliğine göre açılım yapmayı, şablonlamayı, 
astar kalıbı hazırlamayı, seri farkı tablosundan yararlanarak seri çizimini yapmayı 
öğreneceksiniz. 

 
Bu mesleğe gönül vermiş bireyler olarak başarılı olmak için bu modülde verilen 

bilgiler doğrultusunda kendinizi geliştirecek ve çalışacak,  meslekte yerinizi alabileceksiniz. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 
 

Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 
sağlandığında, 6-12 yaş çocuk manto kalıbının çizimini çalışma tekniğine uygun 
yapabileceksiniz. 

 
 

 
 
Piyasadaki çocuk manto modellerini araştırınız,çizim yapınız ve arkadaşlarınızla 

modellerinizi karşılaştırınız. 
 

1. 6-12 YAŞ ÇOCUK TEMEL MANTO 
ÇİZİMİ 

 
1.1. 6-12 Yaş Çocuk Manto Kalıbı Çiziminde Kullanılan Ölçüler 
 
 
YAŞ 
 
 

 
6 Yaş 

 
7 Yaş 

 
8 Yaş 

 
9 Yaş 

 
10 Yaş 

 
11 Yaş 

 
12 Yaş 

Beden Numarası 116 122 128 134 140 146 152 
Tam Boy 116 122 128 134 140 146 152 
Göğüs Genişliği 60 62 64 66 68 72 76 
Bel  55 56 57 58 60 64 68 
Kalça 66 68 70 72 74 78 82 
Kol Boyu 39 41,5 44 46,5 49 51,5 53 
Bilek Genişliği 13,5 14 14 14,5 14,5 15 15 
Ön Uzunluk II 17,5 18 18,5 19 19,5 20,5 22 
Omuz Genişliği 9 9,4 9,8 10,2 10,5 11 11,7 
Ön Genişlik 32 34 36 38 40 42 45 
Arka Genişlik 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37 
Model Boyu MODELE GÖRE DEĞİŞİR 
Baş yüksekliği 27 27 28 28 29 29 30 
Baş çevresi 50,5 51 51 52 52 53 53 

 
NOT: Çizimlerde 9 Yaş ölçüleri kullanılmıştır. Ölçüler cm olarak yazılmıştır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. 6-12 Yaş Çocuk Mantosunda Kullanılan Bolluk İlaveleri 
 

MANTO  
Bolluk Tablosu DAR NORMAL BOL 
Koltuk derinliği 14-15 15-16 16 
Arka Genişlik 5-6 6-7 7 
Koltuk Genişliği 1 1,5 2-2,5 
Ön Genişlik 1 1,1,5 1,5-2 

 
 

6-12 Yaş Temel Manto Beden Kalibi Çiziminde Kullanilan Formüller 
 
Koltuk derinliği 1/10 beden+15cm 
Arka yaka 1/2 bedenin 1/6 sı +0,5cm  
Arka uzunluk Arka uzunluk+15 cm 
Arka genişlik 1/8 beden+7 cm 
Ön genişlik ¼ beden+1,5cm 
Koltuk genişliği 1/8 beden+3cm 

 
 

 



 

 5

1.3. 6-12 Yaş Temel Manto Beden Kalıbı Çizimi 
 

Kb

Akb

1

2

3

4

5

9
678

10

11
12

14

15 16

17

19

Ön Beden Arka Beden

18

13
2021

 
Şekil 1.1: 6-12 Yaş temel manto beden kalıbı 

 
Not: Beden büyüdükçe omuz çizgisi içeride kalır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 
6-12 Yaş Temel Manto Beden Kalıbı Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Sayfanın sağ tarafına kağıdınızın kenarına paralel 
bir dik çiziniz, 1 nolu noktayı oluşturunuz 

Çizim için gerekli araç ve 
gereçlerinizi hazırlayınız. 

1-2 arasını verilen formüle uygun hesaplayarak 
koltuk derinliği ölçüsünü alınız. 

 

1-3 arasının verilen formüle uygun hesaplayarak 
arka uzunluk ölçüsünü işaretleyiniz. 

 

1-4 arasını verilen formüle uygun hesaplayarak 
kalça düşüklüğü ölçüsünü alınız. 

Gerekli olan bolluk ilavelerini bolluk 
ilave tablosundan alınız. 

1-5 arası modele göre değişir. 69cm. (Modele 
göre uygun ölçüyü kullanınız) 

Zamanı iyi kullanınız 

1-2-3-4-5 noktalarından dik açı uygulayarak sola 
doğru uzatınız. 

 

2-6 arasını verilen formüle uygun hesaplayarak 
arka genişliğini işaretleyiniz 

İş disiplinine sahip olunuz. 
 

6-7 arasını verilen formüle uygun hesaplayarak 
arka koltuk genişliği ölçüsünü işaretleyiniz. 

 

7-8 arası formüle uygun hesaplayarak ön koltuk 
genişliği ölçüsünü işaretleyiniz. 

Planlı ve düzenli çalışınız. 

8-9 arası ön genişlik ölçüsünü işaretleyiniz.  
1-10 arası arka yakayı verilen formüle uygun 
hesaplayarak bulduğunuz ölçüyü işaretleyiniz. 

Çizimlerinizi temiz ve titiz çalışınız. 
 

10-11 10noktasından yukarı 1,5 cm çıkarak arka 
yakanızı çiziniz. 

 

9 noktasını çizimdeki gibi dik açı oluşturacak 
şekilde aşağı ve yukarı uzatınız. 

 

3 noktasından gelen doğrunun 9 dan gelen doğru 
ile kesiştiği nokta 14 noktasıdır. 

Yardımcı çizgilerinizi açık, temel 
çizgilerinizi koyu renkte çiziniz. 

12-13 12 noktasından asağı 1cm inip 1,5 cm sola 
çıkarak omuzu çiziniz. 

 

6 noktasından 5 cm yukarı çıkarak Akb noktasını 
bulunuz. 

 

Akb noktasından sola 1,5 cm çıkarak 
işaretleyiniz. 

Dik açı uygulamalarına dikkat ediniz. 

Kol evini çizimdeki gibi çiziniz. Pistole ile çizim yaparken 
kavislerinizin düzgün olmasına dikkat 
ediniz. 

14-15 14 noktasından yukarı doğru ön uzunluk 
ölçüsünü işaretleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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15 noktasından sağa doğru yardımcı bir hat 
uzatınız. 

 

15-18 8 noktasını aşağı ve yukarı doğru uzatınız.  
15 den gelen doğru ile kesiştiriniz..  
15-16 arka yaka ölçüsünü işaretleyiniz.  
15-17 arka yaka +1cm işaretleyiniz.  
16-17 arasını ön yaka formunda çiziniz. Pistole ile çizim yaparken 

kavislerinizin düzgün olmasına dikkat 
ediniz.  

13-19 13 noktasını sola doğru dik olarak kesik 
çizgilerle uzatınız. 

 

9-20 19 noktasından aşağı 2 cm ininiz  
16-20 arasını yardımcı hat ile birleştiriniz.  
11-13 arasını ölçerek 16-20 çizgisi üzerinde 
işaretleyiniz. 21 noktasını bulunuz 

 

8-Kb 8noktasından yukarı 2,5 cm işaretleiniz.  
21- Kb ve 7 noktalarını pistole ile birleştiriniz.  
Kesin hatlarınızı çizerek temel bedeninizi 
tamamlayınız. 

Çizgilerinizin kırık olmamasına 
dikkat ediniz. 
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1.4. 6-12 Yaş Temel Manto Kol Çizimi 
 
1.4.1. 6-12 Yaş Temel Manto Kol Çizimi İçin Ölçü Alma 

 

 
Şekil 1.2: Kol çizimi için ölçü alma 

 
1.4.2. 6-12 Yaş Temel Manto Kol Kalıbı Çizimi 

 
1

2

5

6

10

98

7

4

3

Kol

Kb Akb

11
11a3a  

Şekil 1.3: Kol kalıbı çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 
6-12 Yaş Temel Manto Kol Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Kol oyuntu yüksekliği ölçümü için 
şekildeki gibi 1-2 arasını ölçünüz. 

 Kol oyuntu çevresi ölçümünde kol kavis 
şeklini vererek ölçüm yapmaya dikkat 
ediniz. 

1- 2 arasında eşelinizin kaldığı ölçüyü 3 
noktasına koyarak 3-4 arasını ölçünüz.  

Kol oyuntu çevresi ölçümünde; şekildeki 
gibi eşelinizi 1 noktasına yerleştirip kol evi 
şeklini eşelinizle vererek 2 noktasına kadar 
ölçünüz. 

 

Kol çizimi; kağıdınızın sol kenarına bir dik 
çizerek 1 noktası oluşturunuz.  Hesaplamalarınıza dikkat ediniz. 

1-2 arası 1/3 kol oyuntu yüksekliği %3cm 
işaretleyiniz.  

1-3 kol boyu işaretleyiniz.  
2-4 arası  2-3 arasının ½  %1 cm 2 
noktasından aşağı işaretleyiniz.  

1-2-3-4 noktalarında sağa doğru dikler 
uzatınız.  

1-5 2 noktasından başlamak üzere 1’ den 
gelen doğru üzerinde ½ koltuk oyuntu 
çevresini işaretleyiniz. 5-6 doğrusu için  5 
noktasından başlayarak 2’ den gelen doğru 
üzerinde ½ koltuk oyuntu çevresini 
işaretleyiniz. 

 

6 noktasını aşağı ve yukarı doğru uzatınız.  

2-5 arasının ve 5-6 arasının ¼’ ünü 
işaretleyiniz. 

 
 Dik açı uygulamalarınıza dikkat ediniz. 

 
7 noktasından içeri 0,5 cm işaretleyiniz.  
8 noktasından dışarı 1 cm işaretleyiniz.  
10 noktasından içeri 0,5 cm işaretleyiniz.  
2-3a  ve 6-11a noktalarını cetvelle 
birleştiriniz.  

2-7-8-5-9-10-6 noktalarını kol evi üst 
kavisi formunu verek pistole ile çiziniz.  

2-3, 6-11 noktalarını cetvelle birleştiriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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3-11 arasını pistole ile yukarı kavis 
şeklinde  kol ağzını çiziniz.  

Bedende 7 Kb, 7Akb aralarını ölçünüz.  
Kb ölçüsünü 2 noktasından yukarı 
işaretleyiniz.  

Akb ölçüsünü 6 nokyasından yukarı 
işaretleyerek kol çiziminizi tamamlayınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Yada yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Ölçü tablosundan ölçülerinizi doğru aldınız mı?   
Aldığınız ölçülere gerekli bolluk paylarını eklediniz mi?   
Kağıt düzeninizi ayarladınız mı?   
Hesaplanması gereken ölçülerinizi formüller yardımı ile doğru 
hesapladınız mı? 

  

Koltuk derinliği, arka uzunluk, kalça düşüklüğü ve model boyu 
ölçülerini doğru işaretlediniz mi? 

  

Arka genişlik, arka ve ön koltuk genişiliği, ön genişliğini doğru 
işaretlediniz mi? 

  

Arka yaka ölçüsünü doğru işaretlediniz mi?   
Arka omuzu tekniğine uygun çizdiniz mi?   
Ön uzunluk ölçüsünü tekniğine uygun aldınız mı?   
Ön yaka formunu tekniğine göre çizdiniz mi?   
Ön omuzu tekniğine uygun çizdiniz mi?   
Ön ve arka kol oyuntu formunu tekniğe göre çizdiniz mi?   
İşlem basamakları doğrultusunda ölçülerinizi doğru aldınız mı?   
Pistole ile çizilmesi gereken yerleri düzgün çizdiniz mi?   
Bedende Kb ve Akb noktalarınızı buldunuz mu?    
Kesin hatlarınızı doğru yerlerden çizdiniz mi?   
Kol çizimi için kol oyuntu yüksekliğinizi düzgün ölçtünüz mü?   
Kol oyuntu çevrenizi düzgün ölçerek ölçünüzü oluşturdunuz mu?   
Kol hesaplamalarınızı doğru yaptınız mı?   
Uygulamış olduğunuz dikleri düzgün aldınız mı?   
Ölçülerinizi doğru aldınız mı?   
Kol kavisinizi düzgün çizdiniz mi?   
Kola bedenden Kb veAkb noktalarınızı doğru taşıdınız mı?   
Zamanınızı verimli kullandınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME  

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  

KONTROL LİSTESİ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 
 
 

Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 
sağlandığında, 6-12 yaş çocuk manto kalıbı üzerine istediğiniz modeli tekniğine uygun 
hazırlayabileceksiniz. 

 
 

2. 6-12 YAŞ MODEL UYGULAMALI MANTO 
KALIBI 

 
2.1 Mantoda Kapanma Payı Çizim İşlemleri 
 
2.1.1. Tek Sıra Düğmeli Kapanma 

 
Şekil.: 2.1 Tek sira düğmeli kapanma 

 
 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
 
Tek Sıra Düğmeli Kapanma 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Sağ ve sol  ön bedenin kopyesini alınız.  
1 noktası ön ortası çizgisidir, işaretleyiniz.  Dik uygulamalarına dikkat ediniz. 
1-2  1a-2a  arası kapanma payı 3,5 cm 
işaretleyiniz.  

1a-2a arasını cetvelle birleştiriniz.  
Yakayı tamamlayınız.  Temiz ve düzenli çalışınız 
1-3 1noktasından sola doğru klapa (mostra) 
için 6 cm işaretleyiniz.  

Omuz başından sola 3cm işaretleyip beden 
çizgisine kadar cetvel, sonra pistole ile 
şekildeki gibi çiziniz. 

 

İlik yeri tesbiti için 1a noktasından aşağı bir 
düğme çapı (3cm.) kadar ininiz.   

Düğme kalınlığını sağa 2,5mm düğme 
genişliğini 3 cm sola işaretleyiniz .  

Düğme araları 6-7 cm işaretleyerek işlemi 
tekrarlayınız. 

 İlik düğme yerlerini belirlemede düğme 
çapını ölçünüz.  

Sol beden de de sağ bedendeki işlem 
basamaklarını tekrarlayınız.  

Sol bedende ilik yerine düğme yerlerini 
belirleyiniz.  

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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2.1.2. Çift Sıra Düğmeli Kapama 
 

 
 

Şekil 2.2: Çift sira düğmeli kapama 
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UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 
Çift Sıra Düğmeli Kapama 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Sağ ve sol ön bedenin kopyasını alınız.  Sayfa düzeninize dikkat ediniz. 
Sağ Beden  
1 noktası ön ortası çizginizdir.  Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 
1 -2 arası 4 cm işaretleyiniz.  
2-3 arası 4 cm işaretleyiniz.  
2 ve 3 noktalarını dik yukarı doğru uzatınız 
2a- 3a noktalarını oluşturunuz.  

Yeni yaka oyuntunuzu çiziniz  
1-4 arası 4 cm işareleyerek yukarı doğru 
yardımcı bir çizgi uzatınız.  

1-5 arası 8 cm işaretleyiniz.  
Omuz ucundan sola doğru klapa (mostra) 
için 3 cm işaretleyiniz  

5 noktasından yukarı doğru beden çizgisine 
kadar cetvelle diğer tarafı pistole yardımı 
ile  çiziniz 

 

2-2a çizgisi üzerinde yakadan bir düğme 
çapı 3 cm aşağı inerek ilik yerini tesbit 
ediniz. 

 

Düğme kalınlığını sağa 2,5mm düğme 
büyüklüğünü sola 3cm işaretletiniz.  

İlik araları 6-7 cm işaretleyerek ilik 
yerleriniz belirleyiniz.  

4-4a çizgisi üzerine belirlediğiniz ilik 
yerleri hizasına düğme yerlerini 
belirleyiniz. 

 

Sol Beden  
Aynı işlemleri sol beden de de 
tekrarlayınız.  

Sol beden de 9-9a çizgisi üzerinde düğme 
yerlerinizi belirleyiniz.  

7a çizgisinde de sadece bir ilik yeri 
işaretleyerek çiziminizi tamalayınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Ön bedenin kopyasını sağ ve sol olarak doğru aldınız mı?   
Kapanma payınızı düzgün verdiniz mi?   
Düğme çapınızı ölçtünüz mü?   
Düğme kalınlığınızı ölçtünüz mü?   
İlik düğme yerinizidoğru belirlediniz mi?   
Klapanızın yerini belirledinizmi?   
Çift sıra kapanma da kapanma paylarını doğru verdiniz mi?   
Sağ bedende ilik düğme aralarını eşit olmasına dikkat ettiniz mi?   
Sol beden detek düğme yeriniz belirlediniz mi?   
Klapanızı çizdiniz mi?   

 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  
 

 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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2.2. Bedenden Çıkan Yaka Çizimi 
 

 
 

Şekil 2.3 Erkek yaka 
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UYGULAMA FAALİYETİ-3 
 
Erkek Yaka 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön bedenin kopyasını alınız.  
Omuz ucu 1 noktasıdır.  
1 noktasından sola omuz doğrultusunda 1,5 
cm çıkınız. 2 noktasını tespit ediniz.  

Etek ucu üzerinde ön ortasından sola doğru 
4cm işaretleyerek,  belden yukarı bir miktar 
uzatınız. 

 

Yaka ucundan aşağı doğru 12 cm 
içaretleyiniz. M noktasını bulunuz  

2 noktası ve M noktasını yardımcı çizgi ile 
röver hattı olacak şekilde birleştirerek, ön 
ortasından sağa doğru çıktığınız kapanma 
payı ile kesişecek şekilde 3 noktasını 
işaretleyiniz. 

 

Röver hattını omuzdan yukarıya doğru bir 
miktar uzatınız.  

Pergelinizi arka yaka ölçünüz kadar açınız, 
merkez 1 noktası olacak şekilde bir yay 
çiziniz. 

 

Röver hattı ile yayın kesiştiği noktadan sağa 
doğru 2 cm işaretleyiniz. 4 noktasını bulup 
bulduğunuz noktayı 2 noktası ile pistole ile 
birleştiriniz. 

 

4-5 arası 2 cm işaretleyiniz. Kavisli olarak 1 
noktası ile birleştiriniz.  

1-5 çizgisine dik uygulayarak sola doğru 
çizginizi uzatınız.  

Röver hattı ile yayın kesiştiği noktadan sola 
doğru 3 cm işaretleyiniz bulduğunuz nokta 
6 noktasıdır. 

 

8 noktası için yaka ucunu röver hattına dik 
olacak şekilde yardımcı çizgi ile 
birleştirerek sağa doğru bir miktar uzatınız. 

 

8 noktasından aşağı 4 cm işaretleyiniz. 9 
noktasını bulunuz.  

9 noktasından röver hattına dik olacak 
şekilde sola  doğru  dik çiziniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ-3
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9 çizgisi üzerinde 12 cm işaretleyiniz 10 
noktasını bulunuz.  

10 noktasından yukarı 2 cm işaretleyiniz, 11 
noktasını bulunuz.  

9-10 arasının ½’sini bulunuz, 12 noktası.  
11-12 noktalarını birleştiriniz.  
5-1 kavisini aşağıya doğru uzatarak 8-12 
çizgisi ile kesiştiriniz.  

11 noktasından yukarı doğru 1 cm 
işaretleyiniz, 12 noktasından 11 noktasına 
doğru 5 cm işaretleyiniz ve 13 noktasını 
bulunuz. 

 

6-13 arasını içe doğru kavisle yaka formu 
verecek şekilde çiziniz.  6 noktasında dik açıya dikkat ediniz. 

3-11 arasını dışa kavis olacak şekilde 
pistole ile çiziniz.  

1 noktasından sağa 3 cm işaretleyiniz (14).  
Ön orta çizgisinden sağa doğru 6 cm 
işaretleyiniz, 15 noktası klapa çizginizi 
kesik hatlarla çiziniz. 

 

Açılım için 2 adet 6-5-7-12-13 noktalarının 
kopyelerini alarak çiziminizi yapınız.  

Klapa için 1-7-12-11-3-15-14 noktalarının 
kopyelerini alarak çiziminizi tamamlayınız.  
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Şekil 2.4 Şal yaka 
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UYGULAMA FAALİYETİ-4 
 
 
Şal Yaka 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ön bedenin kopyasını alınız  
 Yaka ucunu 1 noktası olarak işaretleyiniz.  
 Omuz başı 2 noktası  
 2noktasından sola doğru 1 cm işaretleyiniz  (2-3)  
 1 noktasından 10 cm aşağı işaretleyiniz 3 noktası 
ile bu noktayı birleştirip ön ortasından dışarı 
doğru gelişine göre röver çizgisini kesik hat 
olarak çiziniz. 

 

 Etek ucunda ön ortası 4 noktası.  
 4-5 arası 4 cm işaretleyerek yukarı doğru röver 
çizgisi ile birleştiriniz, 6 noktası. 

 
 Pergelinizi arka yaka ölçüsü kadar açınız merkez 
2 noktası olmak şartı ile sola doğru bir yay 
çiziniz. 

 

 Röver hattı ile yayın kesiştiği nokta 7 noktası.  
 7-8 arası  sağa doğru 2,5 cm işaretleyiniz.  
 2-8 arasını yardımcı çizgi ile birleştiriniz  
 8 noktasın ile 2 noktasını yardımcı hat ile 
birleştiriniz. 

 
 8 noktasını sola doğru  uzatınız.  Dik açılara dikkat ediniz 
 8-9 arası 5 cm işaretleyiniz.  
 Röver hattının yaka ile kesiştiği nokta 10 
noktasıdır. 

 
 10 noktasından aşağı röver hattı üzerinde 5cm 
işaretleyiniz, 11noktası. 

 
 11 noktasından sola doğru dik uygulayınız, bu 
dik üzerinde 7cm işaretleyiniz. Bulduğunuz 
nokta 12 noktası. 

 

 2 noktasından omuz üzerinde sağa doğru 3 cm 
işaretleyiniz. Bulduğunuz nokta 13 noktası. 

 
 2-8 arasını pistole ile, 8-9 arasını cetvel ile,   9-12 
ve 6 noktaları arasını  pistole ile birleştiriniz. 

 
 Klapa açılımı için 13-8-9-5-14 noktalarından  
kopye alarak çiziniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-4
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Şekil 2.5: Amerikanyaka (mendil yaka) 
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UYGULAMA FAALİYETİ-5 
 
AmerikanYaka (Mendil Yaka) 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön bedenin kopyasını alınız.  
 Ön bedende beden çizgisinden aşağı 

6cm çiziniz, bulduğunuz nokta 
1noktasıdır. 

 
 

 Etek ucunda ön ortasından sola  4 
cm, 2a bulunur.  

 1-2 arası 1 den sola dik uygulayarak 
4 cm  işaretleyiniz.  

 2-2a arasını düz birleştiriniz.  
 Yaka ile omuzun kesiştiği nokta 3 

noktasıdır.  

 3 den sağa 1 cm işaretleyiniz, 
bulduğunuz nokta 4 noktasıdır.  

 2-3 noktalarını birleştiriniz ve röver 
hattını çiziniz, bir miktar yukarı 
doğru uzatınız. 

 

 4 noktası merkez olmak üzere 
pergelinizi arka yaka ölçüsünde 
açınız, sağa-sola doğru bir yay 
çiziniz. 

 

 Röver hatının yay ile kesiştiği nokta 
5 noktasıdır.  

 5 noktasından sağa doğru 4-5 cm 
işaretleyiniz, 6 noktasını 
işaretleyiniz. 

 

 6 ile 4 noktalarını yardımcı hat ile  
      birleştiriniz, 6 noktasına dik 

uygulayınız. 
 

 5 noktasından sola doğru 5 cm 
işaretleyiniz, 7 noktası.  

 2 noktasından sola doğru 12 cm dik 
çiziniz, 8 noktası.  

 8 noktasından aşağıya 1cm ininiz, 9 
noktası.  

 2-8 arası ½’si 10 noktası.  
 Röver hattından başlayıp yaka 

ucundan geçecek şekilde dik çizgi 
alınız. 

 11 noktasında dik açı oluşturunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-5
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 11 noktasından bu çizgi üzerinde sola 
doğru 8 cm işaretleyiniz.  

 6-4-11-2-10-9-8-12-7  noktalarını  
     birleştirerek yakayı tamamlayınız.  

 4 noktasından sağa 3 cm 
işaretleyiniz, bulduğunuz nokta 14.  

 Ön orta çizgisinden sağa 6cm 
işaretleyiniz, 13 noktasını bulunuz.  

 13 çizgisini beden çizgisine kadar 
düz beden çizgisinden sonra pistole 
ile çizerek çiziminizi tamamlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 
  

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Ön beden kopyanızı düzgün aldınız mı?   
Kapanma payınızı verdiniz mi?   
Röver hattınızı doğru çizdiniz mi?   
Yayı istenen ölçüde ve tekniğine uygun çizdiniz mi?   
Dik açılara dikkat ettiniz mi?  
Yaka ölçülerin doğru işaretlediniz mi?  

 

Üst ve alt yaka formlarını tekniğine uygun çizdiniz mi?   
Klapayı tekniğine uygun çizdiniz mi?   
Açılımlarını tekniğine uygun yaptınız mı?   
D.B.İ. yönünü belirlediniz mi?   
Sayfa düzenine dikkat ettiniz mi?   
Uygulama faaliyetini verilen zamanda bitirdiniz mi?   
Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

 
 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  
 

 

KONTROL LİSTESİ 
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2.3 Bedenden Çıkan Kol Çizimi 
 
2.3.1.Raglan Kol 
 
 

 

 
 

Şekil2.6: Kol bölme 
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Şekil 2.7: Ön beden kol çizimi 
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Şekil 2.8: Arka beden kol çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-6 
Raglan Kol 
 

İşlem Basamakları Öneriller 
 Temel manto kol kopyasını alınız.  
 2-4 noktalarını cetvelle birleştiriniz.  
 Kb ve AKb noktalarını işaretleyiniz.  
 Ön bedenin kopyasını alınız.  
 Omuz ile yakanın birleştiği nokta 1 

noktasıdır.  

 Yaka üzerinde 1’den aşağı doğru 3cm 
işareleyiniz. Bulunan nokta 2 noktasıdır.  

 3 noktası kol altı ile yan dikişin kesiştiği 
noktadır.  

 2 ile Kb arasını yukarı kavisli olacak şekilde 
pistole ile birleştiriniz  

 4 noktası omuz başıdır.  
 4 noktasından sağa 1 cm çıkınız.  
 Ön kol kopyesini alınız (1-2-3-4 noktaları).  
 4 noktasından çıktığınız 1cm’e ön kolda 5 

noktasını  yerleştiriniz.  

 Kolun ve bedenin Kb noktalarını çakıştırarak 
yerleştiriniz.  

 4 noktasından yukarı 1cm çıkınız. Çıkılan 
nokta ile 1 noktasını cetvelle birleştiriniz.  

 5-12 arasının 1/2sini bulunuz, bulduğunuz 
noktadan yukarı 1 cm çıkınız.  

 1-4 noktasından çizdiğiniz yeni omuz ile 13 
noktasından çıktığınız 1cm’ den geçecek 
şekilde pistole ile yeni kol üstünüzü çiziniz. 

 

 Kb -6-10-11 noktalarını birleştiriniz.  
 Beden de 2-3 ve 2-6 arasında bir kontrol 

çizgisi çiziniz, 14 noktası.  

 Beden açılımı için 2-9-8-7-3-Kb.-14 
noktalarından kopya alınız.  

 Kolun açılımı için 1-2-14-Kb.-6-10-11-
noktalarını birleştirerek çizimin kopyasını 
alınız. 

 

Arka beden için; 
 Arka bedenin ve arka kol kopyasını alarak ön 

bedende yaptığınız işlemleri tekrarlayınız.   
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-6
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2.3.2. Japone Kol 
 

 

 
 

Şekil 2.9: Japone kol (ön) 
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Şekil 2.10: Japone kol (arka) 
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UYGULAMA FAALİYETİ-7 
Japone Kol 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İkiye bölünmüş kolda ön kolun 

kopyasını alınız. 
 

 Ön bedeninin kopyasını alınız.  
 Bedende yaka ile omuzun birleştiği 

nokta, 1 noktasıdır. 
 

 Omuz başı 2 noktasıdır.  
 2 noktasından yukarı 1 cm çıkarak 

işaretleyiniz. 
 

 Kol altı 3 noktasıdır 3 noktasından 
sağa doğru 2 cm işaretleyiniz. 

 

 Bel hattı 4 noktasıdır, 4 noktasından 
sağa 4cm işaretleyiniz.  Dik açıya dikkat ediniz. 

 Ön kol kopyesini şekildeki gibi 2-5 
ile 3 den çıkılan 2 cm’lik nokta ile 6 
noktası çakışacak şekilde bedenle 
birleştiriniz.   

 

 3-4 arasını ölçüp, 6 noktasından aşağı 
doğru taşıyınız bulduğunuz nokta 4a 
noktasıdır. 

 

 1-8, 7-8, 7-9 arası cetvelle, 9-4 arası 
pistole ile 4 noktasından aşağı cetvel 
ile çizerek japone ön beden 
çiziminizi tamamlayınız. 

 

 Arka beden için arka kol ve arka 
bedenin kopyesini alınız. 

 

 Ön bedende yaptığınız işlemleri arka 
beden için tekrarlayarak japone 
kolunuzu tamamlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 
  
 
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 
 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Kolunuzu doğru olarak ikiye böldünüz mü?   
Ön beden kopyanızı doğru aldınız mı?   
Raglan kol çiziminde kolu yerleştirirken Kb ve Akb Noktalarının 
kesişmesine dikkat ettiniz mi? 

  

Kol yerleştirmede kol üstünün gerekli mesafede olmasına dikkat 
ettiniz mi? 

  

Kontrol noktalarınızı işaretlediniz mi?   
Açılımda D.B.İ yönünüzü belirlediniz mi?   
Açılımı doğru noktalardan aldınız mı?   
Kavislerin çizimine dikkat ettiniz mi?   
Japone kolda kol yerleşimine dikkat ettiniz mi?   
Kol alt kavislerinizin düzgün olmasına dikkat ettiniz mi?   
Kesin hatları doğru yerden çizidiniz mi?   

 
 
 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  
 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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2.4. Manto Model Uygulama İşlemleri Model Analizi 
 

Firma Adı:AS Beden No: 
134 

Ürün: 9 Yaş  Model Uygulamalı Manto  Tarih: 
15.04.2006 

Sezon: 
Kış 

SAYFA NO: 
 

GRAFİK ÇİZİM                PARÇA LİSTESİ 
ÖN 

 
 

ARKA  
 2 Adet ön roba  
 2 Adet ön beden 
 1 Adet arka roba 
 1 Adet arka beden 
 2 Adet cep 
 2 Adet kapişon 
 2 Adet kol 
 2 Adet manşet 
 2 Adet ön beden astar 
 1 Adet arka  beden astar 
 2 Adet kol astarı 
 2 adet kapişon astarı 

MALZEMELER MODEL ANALİZİ 
Kumaş, astar, tela, iplik, beden etiketi, yıkama 
talimatı, firma etiketi, düğme, kordon. 
  

 Ön ve arkadan robalı 
 Arka ortasında pilikaşeli 
 Kapişonlu 
 Ön bedende aplike cepli 
 Ön bedende basit kapama paylı 
 Tek parça kol ve manşet 
uygulamalı 
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Manto Model Uygulama 
 

 
 

Şekil 2.11 Ön arka bedenmanto model uygulama 
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UYGULAMA FAALİYETİ-8 

 
Manto Model Uygulama 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ön ve arka bedenin kopyasını alıp 

yapıştırınız. 
 D.B.İ.’ye dikkat ediniz. 

 1-1a 1cm ininiz.  
 2-2a 1cm sağa işaretleyiniz.  
 1a ve 3 noktalarını sola doğru 3,5 cm 

uzatıp  4 ve 5 noktalarını işaretleyiniz 
 

 4-5 cetvel ile birleştiriniz.  
 2a’dan sağa 3cm 3 noktasından sağa 

9cm işaretleyiniz ve kesik hat olarak 
birleştiriniz. 

 

 Çizilen klapanın simetrisini 5 ve 4 
noktalarından başlayarak alınız. 

 

 Omuz başından 4,5 cm sağa 
işaretleyiniz ve 8 noktasını bulunuz. 

 

 9 noktasından aşağı 3 cm ininiz(10).  
 10 noktasından sağa 3cm 

işaretleyiniz, 11 noktasıdır. 
 

 8-9-11 yeni kol evinizi çiziniz.   
 8 noktasından aşağı kol oyuntusu 

üzerinde 9 cm ininiz. 
 

  Ön ortasından 12 noktasına dik 
uygulayınız bu diki sol tarafa 
uzatarak 13 noktasını bulunuz. 

 

 14 noktasından sağa doğru  2cm 
işaretleyiniz. 

 

 11-15 arasını cetvel ile birleştiriniz.  
 Cep çizimi için bel çizgisinden aşağı 

4cm ininiz. 9-14 çizgisinden içeri 
1cm işaretleyiniz ve cebinizi çiziniz. 

 

 Ön beden de model uyguladığınız 
yerleri şekildeki gibi kesin hat 
çizgileri ile tamamlayınız. 

 

 Arka bedende 16’dan aşağı 1 cm 
ininiz. 16a noktasını bulunuz. 

 

 17’den aşağıya omuz üzerinde 1 cm 
sola işaretleyiniz. 17a noktasını 
işaretleyiniz. 

 

 Yeni yakanızı pistole ile çiziniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ-8
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 Omuz başından 4,5 cm sola çıkınız 
18 noktasını bulunuz. 

 

 19-20 arası 3cm ininiz.  
 20 noktasından sola 3cm işaretleyip 

21 noktasını bulunuz.   
 

 18-19-21 yeni kol evinizi çiziniz.    
 16a’dan aşağı doğru 10cm ininiz. 

Arka ortasına dik uygulayarak sağa 
ve sola uzatınız kol evini ile kesiştiği 
nokta 22    noktasıdır. 

 

 Arka ortasından sağa doğru 9cm 
işaretleyiniz, bulduğunuz nokta 23 
noktasıdır. 

 

 23 noktasından aşağı dik uygulayınız 
24 noktasını bulunuz. 

 

 Arka orta ile 24 noktasının ½’sini 
işaretleyiniz. 26 noktasını bulunuz. 

 

 27 noktasından sola 2cm işaretleyiniz 
bulduğunuz nokta 28 noktası. 

 

 21 ile 28 noktasını birleştiriniz.  
 Arka ortada pilikaşe taramanızı 

yapınız. 
 

 Çizimdeki gibi kesin hatları 
işaretleyeek arka beden model 
uygulamanızı tamamlayınız. 
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Kol 
 

 
 

Şekil 2.12: Manto model uygulama 
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UYGULAMA FAALİYETİ-9 
 
 
Manto Model Uygulama  
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kol kopyasını alınız.   
 1 noktasından aşağıya 4,5cm işaretleyiniz. 2 

noktasını işaretleyiniz.  

 Bedende Kb 11 noktaları arasını ölçünüz, 
kolda Kb noktasından kol evi boyunca 
taşıyınız, 3 noktasını bulunuz. 

 

 Aynı işlemi arka beden içinde gerçekleştiriniz 
ve 4 noktasını bulunuz.  

   5 ve 6 noktalarından yukarı 2cm işaretleyip 
bulduğunuz noktadan dışarı 2cm çıkarak 10 
ve 8 noktalarını bulunuz. 

 

 3-2-4-10-8 noktalarını birleştirerek yeni 
kolunuzu çiziniz.  

 Kol ağzındaki kol ortası ile 8 noktası arasını 
ölçüp ikiye bölünüz. Yukarıya doğru 7 cm 
işaretleyiniz. 

 

 Bulduğunuz kol yırtmacının sağına ve soluna 
1,5 cm-3cm işaretleyiniz.  

 Sol tarafa işaretlediğiniz pili payı arasına 
tekrardan sola doğru 1,5cm ve 3 cm 
işaretleyerek kol çiziminizi tamamlayınız. 

 

Manşet 
 1-2 arası bilek genişliği + 1,5cm işaretleyiniz.  

 1 ve 2 den yukarı 8cm işaretleyerek 3-4 
noktalarını bulunuz.  

 2 ve 3 noktalaından sola 1,5cm kesik hat 
olarak işaretleyiniz,(2a ve 4a).  

 1-2 ve 3-4arasını ½’ sini bulup manşet 
ortasını kesik hat ile belirleyiniz.  

 4a ile manşet kat yerinin ortasını bularak ilik 
yerini tespit ediniz. Düğme kalınlığını sağa, 
düğme genişliğini sola işaretleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-9
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Kapişon  

 Kağıdınızda bir dik alarak 1 noktasını 
oluşturunuz.  

 1-2 arası arka yaka ölçüsünü 
işaretleyiniz.  

 2 noktasından yukarı 28cm alarak 3 
noktasını bulunuz.  

 3 noktasına 3 cm dik uygulayarak 20 
cm uzatıp 4 noktasını bulunuz.  

 2 noktasından sağa dik uzatınız.   
 4 noktasından da aşağı bir dik 

uzatarak 2 
  den gelen çizgi ile kesiştiriniz 5 

noktasıdır. 

 

 4 noktasından aşağı 6cm inip sağa 6 
cm uzatınız 4a noktasını bulunuz.  

 4a-5 arasını pistole ile birleştiriniz.  
 5-1 noktalarını kesik hat ile 

ebirleştiriniz. 1 noktasından dışarı 
kapanma payını işaretleyiniz 3,5cm 
1a noktasını bulunuz. 

 

 1a noktasını 2-3 çizgisi ile pistole ile 
birleştiriniz.  

 1-5 arasının ½’sini bulup, yardımcı 
çizgiye dik açı uygulayarak pens 
boyunu 9 cm uzatıp, sağına 1,5 
soluna 1,5 cm işaretleyip 
işaretleyerek pensinizi çiziniz. 
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Şekil 2.13: Kapişon çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-10 
 
 

Kapişon Çizimi 
 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Çizmiş olduğunuz kapişonun 
kopyasını alınız. 

 9-10 arasının çiziminde verev çizmeye 
dikkat ediniz. 

 Temel manto ön bedenin kopyesini 
alınız. 

 

 Temel manto üzerine aldığınız 
kopyeyi 1 noktası yakaya gelecek 
şekilde yerleştiriniz. 

 
 

 
 Omuzdan yukarı (2 noktasından) 

arka yaka ölçünüzü alınız. 
 Kavisli yerlerde pistole kullanımınıza 
dikkat ediniz. 

 3 noktasını arka yaka ölçüsü ile 
çakıştırınız (daha önce çizdiğimiz 
kapişon kalıbından daha dar bir 
gorünüm çıkacaktır .) 

 
 
 

 
 4-5 arası 1 cm giriniz.  
 6-7 arası 1 cm ininiz.  
 7-8 arası 3cm çıkınız.  Temizlik ve düzene dikkat ediniz. 
 1-8 arasını birleştiriniz.  
 9-10 arası 5,5cm işaretrleyiniz.  
 8-7-10-3 noktalarını çizimdeki kavis 
şeklini vererek çiziniz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-10
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Şekil 2.14 Açma işlemi 
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Şekil 2.15 Açma işlemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45

UYGULAMA FAALİYETİ-11 
 

 
Model Uygulama Açma İşlemi 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Model uyguladığınız ön bedende 1-
2a-13-12-8 noktalarının kopyasını 
alarak ön robayı bedenden ayırınız. 

 

 13-12-6-15 noktalarından kopya 
alarak alt bedeni çiziniz.  

 Arka beden de robayı çizmek için 
16a-17a-22 noktalarından çizerek alt 
beden den robayı ayırınız. 

 

 Arka alt beden için 22-23-24-21-28 
noktalarından kopye alarak bedeni 
çizerek model uygulama da beden 
açılımını tamamlayınız.  

 Açılımları yapıştırırken sayfa düzeni 
ve D.B.İ.’ye dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-11
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KONTROL LİSTESİ 
 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Temel manto kopyasını doğru aldınız mı?   
Ön ortadan kapanma payını doğru verdiniz mi?   
Kapanma payından sonra klapayı çizdiniz mi?   
Yakayı oyarak yeni yakayı çizdiniz mi?   
Omuzdan çıkılması gereken miktarı çıktınız mı?   
Robanızı çizdiniz mi?   
Kol altından gerekli miktarı inip dısarı çıktınız mı?   
Cep yerinizi belirleyerek çizdiniz mi?   
Arka ortadan pilikaşe payını vererek çizdiniz mi?   
Kol ortasından omuzdan çıkılan mesafeyi koldan inerek 
attınız mı?   

Kol altından dışarı bedende inilenin karşılığı için bendeki 
ölçümü kola taşıdınız mı?   

Manşet çiziminde kapanma payını verdiniz mi?   
Kapişonu  yerleştirirken arka yaka ölçüsünü göz önünde 
bulundurdunuz mu?   

Kapişonu yeniden yeni yakaya göre daraltarak çizdiniz mi?   
Ön arka robayı doğru olarak bedenden ayırdınız mı?   
Düz boy iplik işaretlerinizi çizdiniz mi?   
Açılımda cep yerinizi belirlediniz mi?   
Arka ortaya pilikaşe taramasını yaptınız mı?   
Kb ve Akb noktalarını işaretlediniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  

KONTROL LİSTESİ 
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2.5. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Şablonu Hazırlama  
 
 

 
 

Şekil 2.16: Çocuk manto şablonu 
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UYGULAMA FAALİYETİ-12 
 

 
12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Şablonu Hazırlama 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Ön roba kopyanızı, ön bedeninizin 
kopyasını, arka roba ve arka 
bedeninizin ve cebinizin kopyasını 
alınız. 

 Çıt işaretlerinizi işaretlemeyi 
unutmayıınız. 

 Ön roba etrafına 1 cm pay vererek çıt 
yerlerine çıt işaretlerini koyarak 
çiziniz. 

  Temizlik ve düzene dikkat ediniz. 

 Ön bedenin etek ucundan 3-4 cm 
diğer yerlerden 1cm işaretleyerek 
etrafından çiziniz. 

 Çizgilerinizin beden çizgilerine 
paralel olamasına dikkat ediniz. 

 Arka roba etrafına 1 cm pay vererek 
çıt yerlerine işaretlerini koyarak 
çiziniz. 

 Arka bedenin etek ucundan 3-4 cm 
diğer yerlerden 1cm işaretleyerek 
etrafından çiziniz. 

 Cep, cep ağzından 3-4 cm diğer 
yerlerden 1 cmden çiziniz. 

 Ön beden ve arka bedenin etek uçları 
aşağı doğru daralarak indiği için etek 
ucuna verdiğiniz kıvırma payının 
geldiği yerin genişliğini ölçerek 
vermiş olduğunuz dikiş payında da 
aynı genişliği uygulamaya dikkat 
ediniz. 

 
 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-12
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2.6. Kapişon, Manşet ve Kol Şablon Çizimi 
 

 

 
 

Şekil 2.17 Kapişon, manşet ve kol şablon çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-13 

 
Kapişon, Manşet ve Kol Şablon Çizimi 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Kol kopyasını alınız. 

 Kol ucundaki dikiş payı şekildeki gibi 
iki yana açılır. Bunun nedeni kolun 
aşağı doğru daralmasıdır. Çiziminizi 
buna dikkat ederek yapınız. 

 Kol ucuna 3-4 cm, diğer yerlere 1 cm 
dikiş payı veriniz. 

  Şablon paylarınızın çiziniminde 
çizgilerinizin birbirine paralel 
olmasına dikkat ediniz. 

 Kol ucundan verdiğiniz dikiş payı 
kadar geri giderek kolun genişliğini 
ölçüp kol ucuna taşıyarak çiziniz. 

 Kol ortasını işaretlemeyi unutmayınız. 

 Gerekli yazı ve işaretleri yazınız.  

 Kapişonun önünden 3-4 cm diğer 
yerlerden 1 cm işaretleyerek çiziniz.  

 Manşetinizin her yerinden 1 cm 
vererek çiziniz.  

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-13
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KONTROL LİSTESİ 
 

 
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ Evet Hayır 

Şablon paylarınızı etek ucunda 3-4 cm verdiniz mi?   
Çizgilerinizin birbirine paralel olmasına dikkat ettiniz mi?   
Gerekli yazıları eksiksiz yazdınız mı?   
Gerekli işaretleri aldınız mı?   
D.B.İ. işaretlerinizi aldınız mı?   
Etek ucu ve kol ucunda gerekli ölçümü yaparak kolun ve etek 
ucunun gerekli açılımı yapmasını sağladınız mı?   

 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yaptığınız değerlendirme sonunda, “Hayır” cevaplarınızın yer aldığı öğrenme 

faliyetine dönerek, ilgili öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  
 
 
 
 

 

KONTROL LİSTESİ 
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2.7. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Astar ve Astar 
Şablonu Hazırlama  
 

 
 

Şekil 2.18 Ön arka beden manto astar ve astar şablonu hazırlama 
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UYGULAMA FAALİYETİ-14 
6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Astar ve Astar Şablonu Hazırlama 

 
İşlem basamakları Öneriler 

 Model uyguladığımız ön-arka 
bedenin kopyasını alınız. 

 2 noktasında yukarı 0,5 cm çıkınız, 1 
noktası ile birleştiriniz. 

 3 noktasından yukarı ve sağa doğru 
0,5cm çıkınız, Kb noktası ile 
birleştiriniz. 8 noktasından 0,5 cm 
çıkarak 4 ve 9 noktasını birleştiriniz. 

 Etek ucundan şablonunuzda 
verdiğiniz kıvırma payı kadar yukarı 
çıkarak  7-9 arasını birleştiriniz. 

 Arka bedende 11 noktasından 0,5 cm 
yukarı çıkınız. 

 10 noktası ile 12 noktasını 
birleştiriniz. 

 13 noktasından yukarı ve sola doğru 
çıkınız. 

 0,5cm çıkınız, 14 noktasını bulunuz. 
 15- 16 noktalarından yukarı doğru 
şablonda verdiğiniz dikiş payı kadar 
yukarı çıkarak 17-18 noktalarını 
bulunuz. 

 Arka ortadan 1cm sağ doğru 
işaretleyerek çiziniz. 

 18 noktasından 0,5 cm çıkınız. 
 14-19 noktalarını birleştiriniz. 
 14 noktası ile Akb noktasını 

birleştiriniz. 

 Astarı direk şablon üzerinden kopya 
alarak da yapabilirsiniz. Bunun için 
ön ve arka bedende ayırdığınız roba 
şablonlarını dikiş paylarını yok 
ederek birleştirip ön bedende klapa 
çizgisine kadar olan yere kadar 
kopya alarak ve boyunu kısaltarak 
astar şablonunu elde ediniz. Sonra 
astar için gerekli genişletme işlemini 
yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. 
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2.8. Kol ve Kapişon Astar Çizimi 
 

 
 

Şekil 2.19 Kol ve kapişon astar çizimi 
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Kol ve Kapişon Astar Çizimi 
UYGULAMA FAALİYETİ-15 

İşlem basamakları Öneriler 
 Model uygulama üzerinden kol 

kopyasını alınız. 
 Kb, Akb noktalarını kol üzerinde 

işaretlemeyi unutmayınız. 
 Kol ucundan 1 cm, diğer tüm etrafına 

0,5 cm vererek astar kolunu 
oluşturunuz. 

 

 Kapişonda ise ön hariç diğer 
yerlerden 0,5 cm pay vererek çiziniz. 

 

 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-15



 

 56

2.9. Astar Şablonu Hazırlama  
 

 
 

Şekil 2.20 Ön arka bedenastar şablonu hazırlama 
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Astar Şablonu Hazırlama 
UYGULAMA FAALİYETİ-16 

İşlem basamakları Öneriler 
 Pay verdiğiniz ve boyunu 

kısalttığınız, ön ve arka bedenin 
kesin hatlarından kopyasını alınız. 

 

 Ön ve arka bedenin her yerinden 1 
cm dikiş payı veriniz. 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

 Çıt işaretlerini ve gerekli yazılarını 
ekleyiniz.  

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-16
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2.10. Kol ve Kapişon Astar Şablon Çizimi 
 

 
 

Şekil 2.21 Kol ve kapişon astar şablon çizimi 
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Kol ve Kapişon Astar Şablon Çizimi 
UYGULAMA FAALİYETİ-17 

İşlem basamakları Öneriler 
 Pay verdiğiniz ve boyunu 

kısalttığınız, kolun ve kapişonun 
kesin hatlarından  kopyasını alınız. 

 

 Kolun ve kapişonun her yerinden 1 
cm dikiş payı veriniz. 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

 Çıt işaretlerini ve gerekli yazılarını 
ekleyiniz. 

 

 D.B.İ. ni işaretleyerek şablonunuzu 
tamamlayınız. 

 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-17
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KONTROL LİSTESİ 
 
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ Evet Hayır 
Astar için gerekli payları doğru verdiniz mi?   
Astarda bedende boyu doğru kısalttınız mı?   
Kolda ve kapişonda gerekli bolluk paylarını verdiniz mi?   
Şablon çiziminde çizgilerinizin birbirine paralel olmasına dikkat 
ettiniz mi? 

  

Gerekli yazıları eksiksiz yazdınız mı?   
Gerekli işaretleri aldınız mı?   
D.B.İ. işaretlerinizi aldınız mı?   

 
 
 

 
 

DEĞERLENDİRME  
 
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faliyetine dönerek ilgili 

öğrenme faaliyetini tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsniz.  
 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 
Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında, seri çizimini tekniğine uygun yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
8-9 yaş bedenleri arasında, 9-10 yaş bedenleri arasındaki farkları inceleyiniz 

sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız. 

 
3. 6-12 YAŞ ÇOCUK MANTO SERİ ÇİZİMİ 

  
3.1. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Seri Farklarını 
Hesaplama İşlemleri 
 

Yaş 6 7 8 9 10 11 12 
Boy 116 122 128 134 140 146 152 

Göğüs 60 62 64 66 68 72 76 
SERİ 

FARKI  
20                20              20               20              40               40 

Kol. Der. 21 21,2 21,4 21,6 21,8 23,2 23,6 
SERİ 

FARKI  
                2               2                  2                 2                4                 4 

Arka Gen. 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37 
SERİ 

FARKI  
15               15              15             15               15             15 

Omz Gen.   9 9,4 9,8 10,2 10,6 11 11,5 
SERİ 

FARKI  
4               4                  4                 4                5                 5 

Arka Yaka 5 5,1 5,3 5,5 5,7 6 6,3 
SERİ 

FARKI  
1               2                  2                 2                3                 3 

 

Kol. Gen.  7,5 7,7 8 8,3 8,6 9 9,5 
SERİ 

FARKI  
2               3                  3                 3                4                 5 

 
Bilek  Gen.  13,5 14 14 14,5 14,5 15 15 

SERİ 5               5                  5                 0                5                 0 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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FARKI   
Arka Uz.  29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 

SERİ 
FARKI  

15               15                  15                15                15                 15 
 

Ön Gen.  32 34 36 38 40 42 45 
SERİ 

FARKI  
  20               20               20               20                20              30 

 
Ön Uz.  17,5 18 18,5 19 19,5 20,5 21,5 
SERİ 

FARKI  
                 5               5                 5                 5                 5                5 

 
Kol Boyu 39 41,5 44 46,5 49 51,5 53 

SERİ 
FARKI  

               25               25                25                25              25               25 
 

Baş Yüks.  27 27 28 28 29 29 30 
SERİ 

FARKI  
0               10                0                10              0               10 

Baş Çev.  50,5 51 51 52 52 53 53 
SERİ 

FARKI  
5               0                10                0              10               0 

 
Not: Ölçüler cm; seri farkları mm olarak yazılmıştır. 

 
3.2. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Sıçrama Oranlarını 
Hesaplama  
 

Çocuk manto seri farkı hesaplama işleminde yaşlara göre beden ölçüleri ve seri 
farkları verilmiştir. Seri farkları bedenler arasındaki farklara göre hesaplanmış ve tabloya 
yerleştirilmiştir. Bu tabloya göre büyültmek istediğiniz bedenleri, küçültmek istediğiniz 
beden ölçülerini tablodan bularak, arasındaki farkları bulup sıçrama noktalarına yerleştirerek 
seriyi yapabilirsiniz. 
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3.3. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Sıçrama Noktası ve 
Yönlerini Belirleme  
 

 
 

Şekil 3.1: Ön arka beden sıçrama noktası ve yönleri 
 
 

 
Şekil 3.2 Manşet siçrama noktasi ve yönleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
  
 

6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Sıçrama Noktası ve Yönleri 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Arka ve ön bedenin şablon 

kopyalarını alınız. 
 Seri çizimi şablon üzerine 

uygulamayı unutmayınız. 
 Arka ve ön  robaya yaka ucundan ve 

omuzdan geçecek şekilde dik 
uygulayınız ve sıçrama oklarını ve 
seri farklarını yazınız. Ön bedende ön 
ortası, arka beden de arka ortası 
dikkate alınır. 

 Dik uygulamalarına dikkat ediniz. 

 Ön bedeni sol tarafa doğru uzatınız. 
 Ön ve arka bedende kol altına da seri 

okları koyunuz ve seri farklarını 
yazınız. 

 Etek ucuna da seri oklarını 
yerleştiriniz. 

 Ön bedende cebe de seri oklarını 
şekildeki gibi dik açıya dikkat ederek 
yerleştiriniz. 

 Manşette sadece sola ve sağa ser i 
yapılacağından iki yere seri oklarını 
yerleştiriniz. 

 Seride seri farkları mm olarak 
kullanılır unutmayınız. 

 
 Seriye sıçrama oranlarından ve 

alttaki farktan başlanarak uygulama 
yapılır. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-1



 

 65

 
 

Şekil 3.3 Kol ve kapişon sıçrama noktasi ve yönleri  
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Kol ve Kapişon Çizimi Sıçrama Noktası ve Yönleri 
UYGULAMA FAALİYETİ-2 

İşlem basamakları Öneriler 
 Kol ve kapişon şablon kopyalarını 

alınız .  Dik uygulamasına dikkat ediniz. 

  Kolda, kol ortasına dik uygulayarak 
kol altı noktaları denk gelecek 
şekilde sağa ve sola çiziniz ve seri 
oklarınızı yerleştiriniz. 

 

 Kol ortasına dik uygulayarak kol 
ucundan geçmek şartı ile seri 
oklarınızı çizip seri farklarınızı 
yazınız. 

 

 Kapişonda ön eğimli olduğu için düz 
hattı oluşturarak şekildeki gibi baş 
kavisi, arka orta ön yaka ve üst ön 
kısmına seri oklarını yerleştirerek 
seri farklarını yazınız. 

 

 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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Şekil 3.4 Ön-arka astar çizimi siçrama noktası ve yönleri 
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Ön-Arka Astar Çizimi Sıçrama Noktası ve Yönleri  
UYGULAMA FAALİYETİ-3 

İşlem basamakları Öneriler 
 Arka ve ön bedenin astar şablonunun 

kopyalarını alınız. 
 Kopyaların üzerindeki gerekli 

çizgileri almayı unutmayınız. 
 Arka bedende arka ortasını dikkate 

alarak, arka yakadan ve arka kol 
ucundan geçmek üzere sıçrama 
noktalarınızı ve seri oklarınızı 
çiziniz. 

 Dik açılara dikkat ediniz. 

 Ön bedende ön ortasını dikkate 
alarak, ön omuz ucundan geçecek 
şekilde sıçrama noktalarınızı ve seri 
oklarınızı çiziniz. 

 

 Ön ve arka bedende kol altına da seri 
okları koyunuz ve seri farklarını 
yazınız. 

 Seri farklarını tablodan doğru alınız. 

 Etek ucuna da seri oklarını 
yerleştiriniz.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-3
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Şekil 3.5 Kol, kapişon astar sıçrama noktası ve yönlerifaaliyeti 
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UYGULAMA FAALİYETİ-4 
 
 

Kol, Kapişon Astar Sıçrama Noktası ve Yönleri 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Kol ve kapişon  astar şablon 

kopyalarını alınız .  Kopyayı dikkatli alınız. 

 Kolda kol ortasına dik uygulayarak, 
kol altı noktaları denk gelecek 
şekilde sağa ve sola çiziniz ve seri 
oklarınızı yerleştiriniz. 

 Dik açıyı doğru uygulayınız. 

 Kol ortasına dik uygulayarak kol 
ucundan geçmek şartı ile seri 
oklarınızı çizip seri farklarınızı 
yazınız. 

 Seri farklarını tablodan doğru alınız. 

 Kapişonda ön eğimli olduğu için düz 
hattı oluşturarak, şekildeki gibi baş 
kavisi,arka orta ön yaka ve üst ön 
kısmına seri oklarını yerleştirerek 
seri farklarını yazınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-4
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ Evet Hayır 

Bedenin  şablon kopyasını aldınız mı?   
Bedende dik çizgilerinizi doğru çizdiniz mi?   
Sıçrama oklarınızı dik açıya dikkat ederek çizdiniz mi?   
Sıçrama oranlarınızı doğru yazdınız mı?   
Kol şablon kopyanızı aldınız mı?   
Dik çizgilerinizi oluşturdunuz mu?   
Sıçrama oklarınızı dik açıya dikkat ederek çizdiniz mi?   
Sıçrama oranlarınızı doğru yazdınız mı?   
Astar şablon kopyanızı aldınız mı?   
Astar bedenine dik çizgilerinizi doğru çizdiniz mi?   
Sıçrama oklarınızı dik açıya dikkat ederek çizdiniz mi?   
Sıçrama oranlarınızı doğru yazdınız mı?   
Astar kol şablonunuzun kopyasını aldınız mı?   
Dik çizgilerinizi oluşturdunuz mu?   
Sıçrama oklarınızı dik açıya dikkat ederek çizdiniz mi?   
Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faliyetine dönerek 
uygulama ilgili faaliyetini tekrarlayınız.  

 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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3.4. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Seri Çizimi  
 
 

 
Şekil 3.6: Ön beden 
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UYGULAMA FAALİYETİ-5 
 
 
6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Seri Çizimi (ön Beden)  
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Ön beden kopyasını sıçrama noktaları 

ile beraber alınız. Kopyasını aldığınız 
beden 134 bedendir. 

 128 yapmak için; Ön roba da yaka 
ucundan 1mm sağa klapada 1mm sola 
işaretleyiniz. 

 Omuz ucundan 2mm içeri, 2mm aşağı 
ininiz. 

 Roba ucundan içeri 2mm yukarı 7,5 
mm işaretleyerek noktaları birleştiriniz. 

 Alt bedende 7,5 mm içeri 2mm koldan 
içeri işaretleyiniz. 

 Kol altından 2mm içeri 2mm yukarı 
çıkarak noktaları birleştiriniz. 

 Yan dikişten içeri 20mm, etek ucundan 
20mm, boy kısaltması için 6mm girerek 
bulduğunuz noktaları birleştirerek 128 
bedene ulaşın aynı işlemleri arka beden 
içinde uygulayınız. 

 140 beden için; Ön roba da yaka 
ucundan 2mm sola klapada 2mm sağa 
işaretleyiniz. 

 Omuz ucundan 2mm dışarı, 2mm 
yukarı çıkınız. 

 Roba ucundan dışarı 2mm aşağı 7,5mm 
işaretleyerek noktaları birleştiriniz. 

 Alt bedende 7,5 mm dışarı 2mm koldan 
aşağı işaretleyiniz. 

 Kol altından 2mm dışarı 2mm aşağı 
inerek noktaları birleştiriniz. 

 Yan dikişten dışarı 20mm etek ucundan 
20mm boy uzatmak için 6mm çıkarak 
bulduğunuz noktaları birleştirerek 140 
bedene ulaşın . 

 
 

 Küçültme ve büyültme yönlerine 
dikkat ediniz. 

 
 Farkları doğru işaretleyiniz. 

 
 Noktaları birleştiriken düz hatlarda 

cetvel, kavisli hatlarda pergel 
kullanınız. 

 
 Bedenleri farklı renk kalemler 

kullanarak çiziniz. 
 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-5
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Şekil 3.7: Arka beden 
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UYGULAMA FAALİYETİ-6 
 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Ön için yukarıda anlatılan işlemleri 

arka beden için sırası ile uygulayınız. 
 Arka bedenin yan dikişinde seri farkı 

15mm’ dir dikkat ediniz. 
 Arka bedende yan dikişte seride 

küçültme ve büyültmede 15 mm 
kullanınız. 

 

 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ- 6
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Şekil 3.8: Kol kapşon manşet çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-7 
 
Kol Kapşon Manşet Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kolda küçültme, 128 beden için sol 

kol altından içeri 1mm aşağı 2mm 
ininiz. 

 Kol ortasından 2 mm ininiz. 
 Sağ kol altından içeri 1mm aşağı, 

2mm inip noktaları birleştiriniz. 
 Kolucundan yukarı 25 mm kol alt 

dikişlerinden içeri 5mm işaretleyerek 
128 beden kolu çiziniz. 

 140 beden için sol kol altından dışarı 
1mm, yukarı 2mm işaretleyiniz. 

 Kol ortasından yukarı 2mm 
işaretleyiniz. 

 Kol sağ altından dışarı 1mm, yukarı 
2mm işaretleyiniz. 

 Kol yanlarında sıçrama yapmayınız, 
kol boyunu uzatmak için kol ucundan 
25 mm işaretleyerek 140 beden 
kolunuzu çiziniz. 

 Kapişon için;128 beden için yaka 
ucundan içeri 1mm giriniz. 

 Arkadan 1 mm sola işaretleyiniz. 
 Baş kavisinde 5 mm içeri ve ön üst 

kısımda 5 mm girerek 128 bedenin 
kapişonunu çiziniz. 

 140 beden için yakadan 2 mm aşağı, 
yakadan 5mm, arkadan 2mm sola 
işaretleyiniz. 

 Baş kavisinde sıçrama yapmayınız. 
 Baş üstünde 5mm yukarı çıkarak 140 

beden kapişon çizimini 
tamamlayınız. 

 Küçültme ve büyültme yönlerine 
dikkat ediniz. 

 
 Farkları doğru işaretleyiniz. 

 
 Noktaları birleştiriken düz hatlarda 

cetvel, kavisli hatlarda pergel 
kullanınız. 

 
 Bedenleri farklı renk kalemler 

kullanarak çiziniz.  
 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-7
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3.5. 6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Astar Seri Çizimi  
 

 
Şekil 3.9 Ön arka 
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UYGULAMA FAALİYETİ-8 
 
 
6-12 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Manto Astar Seri Çizimi 
 

İşlem basamakları Öneriler 
 Astar seride 128 beden ön için 

omuzdan 2mm sola, 9,5 mm aşağı 
ininiz. 

 Kol altından yukarı 9,5 mm sola, yan 
dikişten 20mm içeri giriniz. 

 Etek ucundan sola 20mm yukarı, 
6mm girerek bulduğunuz noktaları 
birleştiriniz. 

 Arka beden için yakada sola 1mm 
aşağı, 2mm omuzdan aşağı, 9,5 mm 
sola, 2mm ininiz. 

 Koltuk altından yukarı 9,5mm, sola 
15mm, etek ucu yan dikişten sola 
15mm, yukarı 6mm işaretleyerek 
bulduğunuz noktaları birleştiriniz. 

 140 ön beden için ön omuzdan sağa 
2mm, yukarı 9,5mm çıkınız. 

 Kol altından aşağı 9,5 mm yan 
dikişten dışarı 20mm çıkınız. 

 Etek ucun yan dikişinden sağa 20mm 
etek ucundan aşağı 6 mm, inerek 
bulduğunuz noktaları birleştiriniz. 

 Arka için yakadan yukarı 2mm, sola 
2mm işaretleyiniz. 

 Omuz başından yukarı 9,5mm, sola 
2mm işaretleyiniz. 

 Kol altından aşağı 9,5mm, yan 
dikişten sola 15 mm işaretleyiniz 

 Etek ucu yan dikişinden sola 15mm, 
etek ucundan yukarı 6 mm 
işaretleyerek bulduğunuz noktaları 
birleştiriniz. 

 
 

 Küçültme ve büyültme yönlerine 
dikkat ediniz. 

 
 Farkları doğru işaretleyiniz. 

 
 Noktaları birleştiriken düz hatlarda 

cetvel, kavisli hatlarda pergel 
kullanınız. 

 
 Bedenleri farklı renk kalemler 

kullanarak çiziniz.  
 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-8
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Şekil 3.10: Kol kapşon çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ-9 
 

 
Kol Kapşon Çizimi 
YGULAMA FAALİYETİ 

İşlem basamakları Öneriler 
 Kolda küçültme, 128 beden için sol 

kol altından içeri 1mm, aşağı 2mm 
ininiz. 

 Kol ortasından 2 mm ininiz. 
 Sağ kol altından içeri 1mm, aşağı 

2mm inip noktaları birleştiriniz. 
 Kol ucundan yukarı 25 mm, kol alt 

dikişlerinden içeri 5mm işaretleyerek 
128 beden kolu çiziniz. 

 140 beden için sol kol altından dışarı 
1mm, yukarı 2mm işaretleyiniz. 

 Kol ortasından yukarı 2mm 
işaretleyiniz. 

 Kol sağ altından dışarı 1mm yukarı 
2mm işaretleyiniz. 

 Kol yanlarında sıçrma yapmayınız, 
kol boyunu uzatmak için kol ucundan 
25 mm aşağı ininiz. 

 
 Küçültme ve büyültme yönlerine 

dikkat ediniz. 
 

 Farkları doğru işaretleyiniz. 
 

 Noktaları birleştiriken düz hatlarda 
cetvel, kavisli hatlarda pergel 
kullanınız. 

 
 Bedenleri farklı renk kalemler 

kullanarak çiziniz. 
 

 Çizgilerin paralel olmasına dikkat 
ediniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-9
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz Kontrol Listesinde yer alan 
değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla 
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmesini 
sağlayınız. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ Evet Hayır 

Ön ve arka bedeni seri sırasına göre doğru seri farklarını 
kullanarak küçültme işlemini doğru yaptınız mı? 

  

Ön ve arka bedeni seri sırasına göre doğru seri farklarını 
kullanarak büyültme işlemini doğru yaptınız mı? 

  

Çizgileri doğru çizdiniz mi?   
Kolda seri sırasına göre kolu, doğru seri farklarını kullanarak 
küçülttünüz mü? 

  

Kolda seri sırasına göre kolu, doğru seri farklarını kullanarak 
büyülttünüz mü? 

  

Kapişonda seri sırasına göre doğru seri farklarını kullanarak 
küçülttünüz mü? 

  

Kapişonda seri sırasına göre doğru seri farklarını kullanarak 
büyülttünüz mü? 

  

Ön ve arka beden astarını seri sırasına göre doğru seri 
farklarını kullanarak küçültme işlemini doğru olarak yaptınız 
mı? 

  

Ön ve arka beden astarını, seri sırasına göre doğru seri 
farklarını kullanarak büyültme işlemini doğru yaptınız mı? 

  

Astar kolunda seri sırasına göre kolu, doğru seri farklarını 
kullanarak küçülttünüz mü? 

  

Astar kolunda seri sırasına göre kolu, doğru seri farklarını 
kullanarak büyülttünüz mü? 

  

Astar kapişonda seri sırasına göre doğru seri farklarını 
kullanarak küçülttünüz mü? 

  

Astar kapişonda seri sırasına göre doğru seri farklarını 
kullanarak büyülttünüz mü? 

  

Sayfa düzenine dikkat ettiniz mi?   
Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faliyetine dönerek ilgili 

öğrenme faaliyetini tekrarlayınız.  

KONTROL LİSTESİ 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları başarı ile tamamladıysanız 
öğretmeninizle görüşerek diğer modüle geçebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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