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AÇIKLAMALAR
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EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Giyim Üretim Teknolojisi
Kadın Giyim Modelistliği
Abiye Elbise Kalıbı
Abiye elbise kalıbı hazırlama, ana ve yardımcı
malzeme hesabı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24
“Bluz Kalıbı I-II” modüllerini başarmış olmak
Abiye elbise kalıbı hazırlamak
Genel Amaç
Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında abiye elbise
kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Abiye elbise kalıbını tekniğe uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.
2. Abiye elbise için ana ve yardımcı malzeme
hesabını verimlilik ilkesi doğrultusunda
yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye
Donanım: Standart ölçü tablosu, bolluk tablosu,
mezura, kâğıt, kalem, silgi, pistole, cetveller, karton,
çizim masası
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan
seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk
doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsan hayatında sık olarak yaşanmayan özel anlar vardır. Bu anları renklendiren, o
günlerin unutulmamasını ve özel olmasını sağlayan unsurlardan biri de giyilen giysilerdir.
Abiye elbiseler de böyle güzel anlarda kullanılabilen bir kadın giysisidir.
Mezuniyet balosu, nişan, düğün toplantıları ve özel eğlencelerde kullanılabilecek bu
giysiler kadının kendisini özel hissetmesini sağlar.
Bu modülde, abiye elbise kalıbı ve abiye elbise üretiminde kullanılan ana ve yardımcı
malzemelerin hesabı ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Edindiğiniz bilgilerle abiye elbise üretimi
yaparak özel anlara katkıda bulunabilirsiniz.
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2

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
abiye elbise kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Abiye elbise modellerini araştırınız.
Bulduğunuz modelleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ABİYE ELBİSE KALIBI
1.1. Abiye Elbise Model Analizi
Abiye elbise modeli gidilecek yere ve saate uygun olarak ve günün modası dikkate
alınarak seçilmelidir. Modeli belirlerken kişinin yaşı, vücut özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Aynı zamanda süsleme gereçleri de modele ve vücut yapısına dikkat
edilerek seçilmelidir.
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Model Föyü
Beden No: 38

Firma Adı:

Sayfa No: 1

Ürün: Abiye Elbise

160 88

70

94

56,5 6,4 20,8 40

Grafik Çizim

Ön Genişlik

Koltuk Genişliği

Arka Genişlik

Göğüs Düşüklüğü

Ön uzunluk.

Model Boyu

Kalça Düşüklüğü

Arka uzunluk

Koltuk Derinliği

Arka yaka

Kol boyu

Kalça

Bel

Beden

Beden No.
38

Bütün boy

Ölçüler:

59,3 150 43,8 24,8 17,5 11,5 19
Parça Listesi

Ana kumaş
 1 adet ön I. (kumaş katı),
 2 adet ön II. yan parça,
 2 adet arka I. orta parça,
 2 adet arka II. yan parça,
 2 adet 3x50 ölçülerinde,
kenar temizleme parçası
Dantel kumaş
 2 adet kol
 2 adet arka roba
 1 adet ön roba (kumaş katı)
Astar
 1 adet ön I. (kumaş katı)
 2 adet ön II. yan parça
 2 adet arka I. orta parça
 2 adet arka II. yan parça
Malzemeler (1 adet için)
Model analizi
 150 cm eninde 2,60 cm kumaş
 Ön ve arka dantel kumaştan sivri
 140 cm eninde 2,50 cm astar
robalı
 90 cm eninde 125 cm dantel kumaş
 Kuplu
 50 adet 1,5 cm çapında düğme (arka
 Etek ucu evaze
orta ve kollar için)
 Arka orta kalçaya kadar birit
 İp
ilikli
 Bilekte birit ilikle daraltılmış
uzun dantel kollar
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Şekil 1.1: Abiye elbise modeli
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1.2. Abiye Elbise Kalıbı Hazırlama
1.2.1. Model Uygulamalı Abiye Elbise Kalıbı
Model uygulamalı abiye elbise kalıbı
Temel kadın beden kalıbı üzerine

Şekil 1.2: Model uygulamalı abiye elbise kalıbı
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1.2.2. Abiye Elbise Kalıp Açılımları
Abiye elbise kalıp açılımları
Ön beden

Şekil 1.3: Abiye elbise kalıp açılımları
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Abiye elbise kalıp açılımları
Arka beden

Şekil 1.4: Abiye elbise kalıp açılımları

8

Abiye elbise kalıp açılımları
Kol

Şekil 1.5: Abiye elbise kalıp açılımları
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1.2.3. Abiye Elbise Şablon Hazırlama İşlemleri
Abiye elbise şablonu
Ön beden

Şekil 1.6: Ön beden

10

Abiye elbise şablonu
Arka beden

Şekil 1.7: Arka beden
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Abiye elbise şablonu
Kol

Şekil 1.8: Kol

1.2.4. Abiye Elbise Astar Şablonu Hazırlama İşlemleri
Abiye elbise astar şablonu hazırlamak için Elbise Kalıbı modülüne bakınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Abiye elbise kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlayınız.

















İşlem Basamakları
38 beden temel kadın beden kalıbı 
üzerinden kopya alarak sayfaya
yapıştırınız.


Arka beden üzerinde, yan dikiş ile
kol oyuntusunun birleştiği noktadan
başlayıp, pens ucundan geçerek arka 
bel hattında biten roba çizgisini
çiziniz.
Arka bel pensinin ucundan dik bir
şekilde etek ucuna kadar ininiz.
Abiye elbise boyu için belden
aşağıya 110 cm inerek etek ucunu
kapatınız.
Arka yaka açıklığı için arka ortadan
aşağıya 8 cm ininiz.
Arka omuz başından aşağıya kol 
oyuntusu üzerinde 3 cm ininiz. İki
noktayı hafif kavisli birleştiriniz.
Arka II. yan parça üzerine düz boy
iplik çizgisini çiziniz.
Ön beden üzerinde, yan dikiş ile kol
oyuntusunun birleştiği noktadan
başlayıp, pens ucundan geçerek ön
bel hattında biten roba çizgisini
çiziniz.
Ön bel pensinin ucundan dik olarak
etek ucuna kadar ininiz.
Abiye elbise boyunu arka boy ile
eşitleyiniz (110 cm).
Ön yaka açıklığı için ön ortadan
aşağıya 2,5 cm ininiz.
Ön omuz başından aşağıya kol
oyuntusu üzerinde 3cm ininiz. İki
noktayı hafif kavisli birleştiriniz.
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Öneriler
Kopya alırken yardımcı çizgileri
almayı unutmayınız.
Pistole ve cetvel kullanınız.
Sayfa düzenine dikkat ediniz.
Temiz ve düzenli çalışınız.

Kavisli yerlerin çiziminde
kullanınız.

pistole

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evet

Hayır

Temel kadın beden kalıbı üzerinden arka ve ön beden kopyalarını
doğru bir şekilde aldınız mı?
Arka belden kup yerini doğru belirlediniz mi?
Arka kup çizimini modele ve tekniğine uygun yaptınız mı?
Arka bedende yaka açıklığını modele uygun olarak çizdiniz mi?
Arka beden etek ucunu ölçüye uygun olarak uzattınız mı?
Ön belden kup yerini doğru belirlediniz mi?
Ön kup çizimini modele ve tekniğe uygun yaptınız mı?
Ön bedende yaka açıklığını modele uygun olarak çizdiniz mi?
Ön beden etek ucunu ölçüye uygun olarak uzattınız mı?
İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız, yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Abiye elbise kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlayınız.
İşlem Basamakları


Öneriler

Model uygulamalı abiye elbise kalıbı
üzerinden kopya alınız.
Ön Beden

Ön I. parçasını düz boy ipliğine
dikkat ederek yapıştırınız.

Ön I parçasının etek ucunu kup
dikişinden sağa doğru 15 cm
uzatınız.

Bu noktayı beldeki pens ucuyla
birleştiriniz.

Etek ucundan yukarıya doğru 1 cm
işaretleyerek şekildeki gibi kavisli
çiziniz.

Ön II. parçasını düz boy ipliğine
dikkat ederek yapıştırınız.

Ön II. parçasının etek ucunu sağa ve
sola doğru 15 cm uzatınız.

İşaretlediğiniz bu noktaları pens
ucuyla
ve
kalça
kavisiyle
birleştiriniz.

Her iki tarafta da etek ucundan
yukarıya doğru 1 cm işaretleyerek
şekildeki gibi kavisli çiziniz.

Ön robadaki göğüs pensini kapatınız.

Ön robayı düz boy ipliğine dikkat
ederek yapıştırınız.
Arka Beden

Arka I. parçasını düz boy ipliğine
dikkat ederek yapıştırınız.

Arka I. parçasının etek ucunu kup
dikişinden sola doğru 15 cm uzatınız.

Bu noktayı beldeki pens ucuyla
birleştiriniz.

Etek ucundan yukarıya doğru 1 cm
işaretleyerek şekildeki gibi kavisli
çiziniz.

Arka II. parçasını düz boy ipliğine
dikkat ederek yapıştırınız.



Kopya alırken yardımcı çizgileri
almayı unutmayınız.




Sayfa düzenine dikkat ediniz.
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Kavisli çizimlerde pistole kullanınız.







Arka II. parçasının etek ucunu sağa
ve sola doğru 15 cm uzatınız.
İşaretlediğiniz bu noktaları pens
ucuyla
ve
kalça
kavisiyle
birleştiriniz.
Her iki tarafta da etek ucundan
yukarıya doğru 1 cm işaretleyerek
şekildeki gibi kavisli çiziniz.
Arka robayı düz boy ipliğine dikkat
ederek yerleştiriniz.
Arka ortada birit ilik açıklığı için
belden aşağıya 17 cm ininiz.

Kol






Tek parçalı temel kol çiziminin 
kopyasını alınız.
Bedende ön ve arka robadaki kol 
oyuntularını ölçünüz.
Bulduğunuz ölçülere 1cm ilave
ederek kol altından kol ortasına
doğru ön ve arka kol oyuntusunu ayrı
ayrı işaretleyiniz
Kol üstünde arta kalan kısmı düz
çiziniz.
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Kopya alırken yardımcı çizgileri
almayı unutmayınız.
Oyuntuları düzgün bir mezür ile
ölçünüz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
4
5
6
7
8
9

Evet Hayır

Model uygulamalı abiye elbise kalıbının kopyalarını doğru bir
şekilde aldınız mı?
Kopyaları modele ve tekniğine uygun olarak sayfaya yapıştırdınız
mı?
Ön beden etek ucu açma işlemlerini modele uygun olarak yaptınız
mı?
Ön roba pensini tekniğe uygun olarak kapattınız mı?
Arka beden etek ucu açma işlemlerini modele uygun olarak yaptınız
mı?
Kol kopyasını düzgün bir şekilde aldınız mı?
Ön-arka kol oyuntusu ölçülerini doğru olarak aldınız mı?
Ön-arka kol oyuntu ölçüsünü kol üzerinde işaretlediniz mi?

10 Kol üstünü düz çizdiniz mi?
11 İşi zamanında bitirdiniz mi?
12 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız, yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Abiye elbise kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlayınız.












İşlem Basamakları
Abiye
elbise
açma
işlemleri
üzerinden kopya alınız.
Ön roba, ön I ve ön II parçalarını
sayfa düzenine dikkat ederek sayfaya
yapıştırınız.
Ön robada ön ortası hariç diğer
kısımlara birer cm dikiş payı veriniz.
Ön I parçasında ön ortası hariç diğer
kısımlara
Ön II parçasında her yere birer cm
dikiş payı veriniz.
Arka roba, arka I ve arka II
parçalarını sayfa düzenine dikkat
ederek sayfaya yapıştırınız.
Arka roba, arka I ve arka II
parçalarının her tarafına birer cm
dikiş payı veriniz.
Kol kopyasını sayfa düzenine dikkat
ederek sayfaya yapıştırınız.
Kol kalıbının her tarafına birer cm
dikiş payı veriniz.
Şablon üzerine gerekli yazıları
yazarak işaretleri alınız.

Öneriler


Cetvel ve pistole kullanınız.



Düz boy
yapıştırınız.



Ön ortası kumaş katı



Ön ortası kumaş katı

ipliği

doğrultusunda




Düz boy
yapıştırınız.

ipliği

doğrultusunda

Düz boy
yapıştırınız.

ipliği

doğrultusunda
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1

Değerlendirme Ölçütleri
Tüm parçaların kopyalarını doğru bir şekilde aldınız mı?

3

Ön roba, ön I ve ön II parçalarının şablon paylarını doğru verdiniz
mi?
Çizgilerin kalıba paralel olmasına dikkat ettiniz mi?

4

Gerekli yazıları yazarak işaretleri aldınız mı?

5
6

Arka roba, arka I ve arka II parçalarının şablon paylarını doğru
verdiniz mi?
Çizgilerin kalıba paralel olmasına dikkat ettiniz mi?

7

Gerekli yazıları yazarak işaretleri aldınız mı?

8

Kol kalıbının şablon paylarını doğru verdiniz mi?

9

Çizgilerin kalıba paralel olmasına dikkat ettiniz mi?

2

Evet Hayır

10 Gerekli yazıları yazarak işaretleri aldınız mı?
11 İşi zamanında bitirdiniz mi?
12 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız, yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında abiye
elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı doğru olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Abiye elbisede kullanılan kumaş ve yardımcı malzemeleri araştırınız.
Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ABİYE ELBİSE ANA VE YARDIMCI
MALZEME HESABI
2.1. Abiye Elbisede Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler




Abiye elbise ana malzeme hesabı yapılırken kumaş eni 150 cm alınmış ve çift
kat serim yapılmıştır.
Dantel kumaş malzeme hesabı yapılırken kumaş eni 90 cm alınmış ve çift kat
serim yapılmıştır.
Abiye elbise astar malzeme hesabı yapılırken kumaş eni 140 cm alınmış ve çift
kat serim yapılmıştır.
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2.2. Abiye Elbise Ana ve Yardımcı Malzeme Hesabı
Kumaş yerleşim planı

Şekil 2.1: Kumaş yerleşim planı
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Dantel yerleşim planı

Şekil 2.2: Dantel yerleşim planı

22

Astar yerleşim planı

Şekil 2.3: Astar yerleşim planı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Abiye elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı doğru olarak yapınız.










İşlem Basamakları
Kumaş yerleşim planı
Abiye elbise dikiminde kullanılacak
kumaş enini ve serim yöntemini
belirleyiniz.
Abiye elbise kalıplarını düz boy 
ipliğine dikkat ederek yerleştiriniz.

Yerleşim planının boyunu ölçerek bir
ürün için gerekli kumaş miktarını
belirleyiniz.
Dantel yerleşim planı
Kullanılacak dantel kumaşın enini ve
serim yöntemini belirleyiniz.
Roba ve kol kalıplarını düz boy 
ipliğine dikkat ederek yerleştiriniz.


Öneriler

Kalıpların
tamamının
yerleşip
yerleşmediğinden emin olunuz.
Kalıpları ekonomik yerleştirmeye
özen gösteriniz.

Kalıpların
tamamının
yerleşip
yerleşmediğinden emin olunuz.
Kalıpları ekonomik yerleştirmeye
özen gösteriniz.



Yerleşim planının boyunu ölçerek bir
ürün için gerekli dantel kumaş
miktarını belirleyiniz.
Astar yerleşim planı

Kullanılacak astarın enini ve serim
yöntemini belirleyiniz.

Astar kalıplarını düz boy ipliğine 
dikkat ederek yerleştiriniz.



Yerleşim planının boyunu ölçerek bir
ürün için gerekli astar miktarını
belirleyiniz.
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Kalıpların
tamamının
yerleşip
yerleşmediğinden emin olunuz.
Kalıpları ekonomik yerleştirmeye
özen gösteriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Değerlendirme Ölçütleri
Kumaşın enini belirlediniz mi?
Kalıpları düz boy ipliğine dikkat ederek kumaşa yerleştirdiniz mi?
Kumaş metrajını belirlediniz mi?
Dantel kumaşın enini belirlediniz mi?
Kalıpları düz boy ipliğine dikkat ederek dantel kumaşa
yerleştirdiniz mi?
Dantel kumaşın metrajını belirlediniz mi?
Astarın enini belirlediniz mi?
Kalıpları düz boy ipliğine dikkat ederek astara yerleştirdiniz mi?
Astarın metrajını belirlediniz mi?

Evet

Hayır

İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçebilirisiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda aşağıda verilen modelin model
analizini yapınız. 38 beden temel kadın beden kalıbı üzerine modeli uygulayarak şablonunu
hazırlayınız.
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Model Analizi
Firma Adı:

Beden No: 38

Sayfa

Ürün: Abiye Elbise Kalıbı

56.5 6.4

20.8 40

Parça Listesi
1 adet ön (kumaş katı)
2 adet ön yan kup
2 adet ön yaka
4 adet ön-arka yaka (askı)
2 adet arka
2 adet arka kup
Astar
1 adet ön astar
2 adet ön yan astar
2 adet arka astar
2 adet arka yan astar
Tela
1 adet ön yaka
2 adet askı

Model analizi
Kolsuz
Askılı
Arka ortası dikişli ve gizli fermuarlı
Ön-arka beden kuplu
Sağ diz üzerinden kuptan yırtmaçlı
Etek uçları evaze
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Ön gen.

59,3 150 43.8 24.8 17,5 11.5 19

Grafik Çizim

Malzemeler (1 adet için)
150 cm ende 270 cm kumaş
140 cm ende 260 cm astar
90 cm ende 40 cm tela
50 cm uzunluğunda gizli fermuar
2 adet 1,5 cm çapında yaka düğmesi
Dikiş ipi

Koltuk gen.

Arka gen.

Göğüs düş.

Ön uzunluk

Model boyu

Kalça düşük.

Arka uzunluk

94

Koltuk derin.

Kalça

70

Arka yaka

Bel

160 88

Kol boyu

Beden

Beden
No.:38

Tam boy

Ölçüler:

Abiye elbise kalıbı hazırlama
Model uygulamalı abiye elbise kalıbı
Temel kadın beden kalıbı üzerine
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UYGULAMA FAALİYETİ

Abiye elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı doğru olarak yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler

38 beden temel kadın beden kalıbı 
Pistole ve cetvel kullanınız.
üzerinden kopya alınız.

Yardımcı
çizgileri
almayı
unutmayınız.

Arka bedeni düz boy ipliğine dikkat
ederek sayfaya yapıştırınız.

Ön bedende göğüs pensini kapatınız.

Göğüs pensini kapatma ve kaydırma
Etek ucundan itibaren bel pensini
işlemini dikkatli yapınız.
ortadan kesiniz.

Ön bedeni ön ortası düz boy ipliğine 
Temiz ve düzenli çalışınız.
gelecek şekilde sayfaya yapıştırınız.

Sayfa düzenine dikkat ediniz.

Arka ortası beden hattından aşağıya 
Kavisli yerlerin çiziminde pistole
doğru 3 cm ininiz (1). Bulduğunuz
kullanınız.
noktayı yan dikiş kol oyuntusu ile 
Arka ortasında dik açıya dikkat
şekildeki gibi birleştiriniz (2).
ediniz.

Arka bel pensinin ucundan dik olarak
etek ucuna kadar çiziniz (3).

Abiye elbise boyunu belden itibaren
110 cm alarak model boyunu
tamamlayınız.

Arka II yan parça üzerine düz boy
iplik çizgisini çiziniz.

Arka ortası üzerinde 50 cm gizli
fermuar açıklığını işaretleyiniz (4).

Ön yaka oyuntusundan omuza doğru
2 cm giriniz (5). Kol oyuntusundan
aşağıya doğru 5 cm ininiz (6).
Bulduğunuz noktaları şekildeki gibi
kavisle birleştiriniz.

Çizilen kavisin yaka ucundan
yukarıya doğru 7 cm (arka yaka
ölçüsü kadar) işaretleyiniz (7).
Düzgün kavisle yaka çizimini
yapınız.

7 noktasından sağa doğru dik açı
uygulayınız. Bu çizgi üzerinde 3 cm
arka yaka genişliğini işaretleyiniz
(8).

Kol altı 9 noktası; 8 noktası ile 9 
Bu kavisin 6-8 noktaları arasındaki
noktasını şekildeki gibi birleştiriniz.
kavise paralel olmasına özen
gösteriniz.
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Ön ortası beden hattından aşağıya 4
cm ininiz (10). Modele uygun olarak
şekildeki gibi yaka kavisini çiziniz
(11).
10 noktadan aşağıya 5 cm yaka
genişliğini
işaretleyiniz
(12).
Yukarıdaki kavise paralel yaka
çizimini tamamlayınız (13).
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Abiye elbise kalıp açılımları
Ön beden

31

Abiye elbise kalıp açılımları
Arka beden
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UYGULAMA FAALİYETİ

Abiye elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı doğru olarak yapınız.
İşlem Basamakları



Model uygulamalı abiye elbise kalıbı
üzerinden kopya alınız.
Ön Beden

Ön I parçasını düz boy ipliğine dikkat
ederek yerleştiriniz.

Ön I parçası etek ucundaki 1
noktasından sağa doğru 15 cm
işaretleyiniz (2).


Kalça hattındaki 3 noktasından
aşağıya doğru 15 cm işaretleyiniz (4).













4 ve 2 noktalarını cetvelle
birleştiriniz.
2 noktasından yukarı 1 cm çıkınız
(5).
1 ve 5 noktalarını pistole ile
birleştirerek
etek
ucunu
tamamlayınız.
Ön II parçasını düz boy ipliğine
dikkat ederek yerleştiriniz.
Etek ucundaki 6 ve 7 noktalarından
dışarıya doğru on beşer cm çıkınız
[(8) ve (9) noktaları].
Kalça hattındaki (10) ve (11)
noktalarından aşağıya doğru on beşer
cm inerek (12) ve (13) noktalarını
bulunuz.
12 ve 13 noktalarını etek ucundaki 8
ve
9
noktaları
ile
cetvelle
birleştiriniz.
Etek ucundaki 8 ve 9 noktalarından
yukarı doğru 1 cm işaretleyiniz [(14)
ve (15) noktaları].

Öneriler
Pistole ve cetvel kullanınız.
Yardımcı
çizgileri
unutmayınız.

almayı

















Etek
ucu
çizimini
kavisle 
tamamlayınız.
Ön-arka yaka (askı) parçasında 2 cm 
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Kavisli yerlerin çiziminde pistole
kullanınız.


















kapanma payını çiziniz [(16) ve (17)
noktaları].
Ön yakanın kopyasını düz boy
ipliğine dikkat ederek sayfaya
yapıştırınız.
Arka Beden
Arka I ve II parçalarını düz boy
ipliğine dikkat ederek sayfaya
yapıştırınız.
Arka I parçasının kalça hattındaki 18
ve 19 noktalarından aşağıya doğru on
beşer cm ininiz [(20) ve (21)
noktaları].
Etek ucundaki 22 noktasından sola
doğru 15 cm çıkınız (23).
20 ve 23 noktalarını cetvelle
birleştiriniz.
23 noktasından yukarı 1 cm
işaretleyerek (24) noktasını tespit
ediniz.
Etek
ucu
çizimini
kavisle
tamamlayınız.
Arka kupun kalça hattındaki 25 ve 26
noktalarından aşağıya doğru on beşer
cm inerek (27) ve (28) noktalarını
bulunuz.
Etek
ucundaki
29
ve
30
noktalarından dışarıya doğru on beşer
cm işaretleyerek 31 ve 32 noktalarını
bulunuz.
27 ve 28 noktalarını 31 ve 32
noktaları ile birleştiriniz.
31 ve 32 noktalarından yukarıya
doğru 1 cm çıkarak (33) ve (34)
noktalarını bulunuz.
Etek ucu çizimini pistole ile
tamamlayınız.
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Ön ortası kumaş katı

Abiye elbise şablonu
Ön beden

35

Abiye elbise şablonu
Arka beden
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UYGULAMA FAALİYETİ

Abiye elbise ana ve yardımcı malzeme hesabı doğru olarak yapınız.



İşlem Basamakları
Abiye elbise açma işlemleri üzerinden kopya 
alarak sayfaya yapıştırınız.


Ön Beden

Ön I parçasında ön ortası hariç diğer 
kısımlara birer cm dikiş payı veriniz.

Ön II parçasında her yere birer cm şablon 
payı veriniz.

Ön yakada ön ortası hariç diğer kısımlara
birer cm dikiş payı veriniz.

Ön-arka yakada (askı) arka ortası hariç diğer
kısımlara birer cm dikiş payı veriniz. Arka
ortasına 2 cm dikiş payı veriniz.
Arka Beden

Arka bedende bütün kenarlardan birer cm
şablon payı veriniz.

Şablon üzerinde bulunması gereken yazıları
yazarak işaretleri alınız.
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Öneriler
Sayfa düzenine dikkat ediniz.
Parçaları düz boy ipliği
doğrultusunda yapıştırınız.
Ön ortası kumaş katı
Çizgilerin ana hatlara paralel
olmasına dikkat ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Evet

Hayır

Model analizini modele uygun olarak yaptınız mı?
Temel kadın beden kalıbı üzerinden arka ve ön beden kopyalarını
doğru bir şekilde aldınız mı?
Ön beden göğüs pensini tekniğe uygun olarak kapattınız mı?
Kalıpları düz boy ipliğine dikkat ederek sayfaya yapıştırdınız mı?
Arka sırt kavisini modele uygun olarak çizdiniz mi?
Ön-arka yakayı (askı) modele uygun olarak çizdiniz mi?
Ön yaka oyuntusunu modele uygun olarak çizdiniz mi?
Ön-arka beden kopyalarını doğru bir şekilde aldınız mı?
Ön beden etek ucu açma işlemlerini modele uygun olarak yaptınız
mı?
Ön-arka yaka kapama payını modele uygun olarak yaptınız mı?
Arka beden etek ucu açma işlemlerini modele uygun olarak yaptınız
mı?
Abiye elbise kalıbı açma işlemleri üzerinden kopya aldınız mı?
Ön beden şablonunu tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
Ön yaka ve askı şablonlarını tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
Arka beden şablonunu tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

(...) Modüldeki fantezi elbise modeli kuplu bir modeldir.
(...) Abiye elbise modeli gidilecek yere ve saate uygun olarak ve günün modası
dikkate alınarak seçilmez.
(…) Modeli belirlerken kişinin yaşı, vücut özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
(…) Fantezi elbise kalıbı hazırlarken oturuş yüksekliği ölçüsüne ihtiyaç vardır.

(…) Süsleme gereçleri model ve vücut yapısına dikkat edilerek seçilmelidir.
(…) Ana ve yardımcı malzeme hesaplaması yapılırken kumaşın eni ve serim
şekli dikkate alınmalıdır.
(…) Temel beden biçkisi üzerine istenilen model özelliklerini yansıtmak için
yapılan işlemlerin bütününe pastal planı denir.
(…) Giysiyi bedene oturtarak formunun netliğini sağlamak ve model
özelliğinin gerektirdiği bolluğu kazandırmak gibi gerekçelerle uygulanan
kesiklere kup denir.
(…) Model özelliğine göre giysiyi bedene oturtmak için kup ve pens uygulanır.
(…) Fantezi elbise şablonları üzerinde düz boy ipliği işareti bulunması
gerekmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1

(D)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Y)
(D)
(Y)
(D)
(D)
(Y)
(D)
(D)
(Y)
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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