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Kadın Terziliği
Bluz Dikimi I
Bu modül, bedene takılan yaka ve kapama payı çalışmaları,
kol ağzı temizleme çalışmaları ve cep çalışmalarının
anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24
“Ütüleme, Kesim, Temel Dikiş Teknikleri” modüllerini
başarmış olmak.
Bluz Dikmek
Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun bluz
dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Bedene takılan yaka ve kapama payı çalışmalarını tekniğe
uygun olarak yapabileceksiniz.
2. Kol ağzı temizleme çalışmalarını tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.
3. Cep çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Parça kumaşlar, makas, mezura, iğne, iplik, çizgi taşı, dikiş
makinesi, ütü, kesim masası, toplu iğne, tela.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme araçlarıyla
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda hazırlanan ölçme araçlarıyla modülde
kazandığınız bilgi ve beceriler öğretmenininz tarafından
değerlendirilecektir.
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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Kişilerin kendilerine olan güvenlerini artıran, onlara ayrı bir görünüm vererek, kişilik
kazandıran giyim her geçen gün önemini artırmaktadır. Terziliği meslek edinmek isteyenler,
kişiye özel dikim için eğitim almak isteyenler terziliğin en basit basamaklarından biri olan
bluz dikimini ve teknik çalışmaları öğrenmesi gerekir.
Hazırlanan bu modülle bluz dikimi yeterliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır.
Tanımlamak istediğimiz bluz modelini, yaka, kol, manşet, kapama şekli gibi ana hatları ile
değerlendiririz. Bu özellikler ilk bakışda göze çarpan detaylardır. O halde bu detayların
doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır.
Bu modül içinde bluz üretiminde kullanacağınız model özelliklerini içeren kapama
payı, yaka ve kol ağzı temizleme teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri bulacaksınız. Bu
teknik çalışmaların öğrenilmesi Bluz Dikimi II modülünde sizin daha bilinçli çalışmanızı ve
başarılı olmanızı sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, bedene takılan yaka ve kapama payı çalışmalarını tekniğe uygun olarak
çalışabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Mağaza vitrinlerini gözlemleyerek bluzlardaki kapama payı ve yaka uygulamalarını
araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BEDENE TAKILAN YAKA VE KAPAMA
PAYI TEKNİK ÇALIŞMALARI
1.1. Kapama Payı Çeşitleri
Kapama payı, kullanım rahatlığı, model özelliği ve süsleme amacıyla uygulanır.
Kapama payında düğme, fermuar, çıt çıt (fermejüp), cırt bant (velkro) vb. gibi yardımcı
malzemeler kullanılır. Ayrıca kapama payları giysinin; ön orta, arka orta, omuz, reglan kesiti
gibi hatlarına çalışılabilir.
Kapama payı çeşitleri şöyledir.




Tek Sıra Düğmeli Kapama
Kruvaze Kapama
Patlı Kapama



Tersi Yüzü Aynı Olan Kumaşlarda Basit Pat Kapama
Tersi Yüzü Farklı Olan Kumaşlarda İlaveli Pat
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1.2. Kapama Payı Dikim İşlemleri
1.2.3. Tek Sıra Düğmeli Kapama

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

Resim 1.1

 Tek sıra düğmeli kapama payında ön
orta
hattı
boyunca
düğmelerin
sıralanacağını unutmayınız.
 Teknik açıdan ilikler enine ve sağ
bedene açılır. İlik boyu için ön ortadan
beden tarafına düğme çapını; kapama
payı tarafına da düğme kalınlığını
işaretleyiniz.
 Düğmeleri ise sol bedenin ön orta hattına
dikiniz.

 Tek sıra düğmeli kapama için kalıp elde
ediniz.
 Elde ettiğiniz kalıbı kumaş üzerine D.B.İ
yönüne dikkat ederek yerleştiriniz.
 Kalıp kenarlarından sabunla çizerek
 Keserken 1cm dikiş payı veriniz.
kesiniz.

 Kapama payı ve ön orta hattını teyel
alarak da belirleyebilirsiniz.
 Kumaş özelliğine göre kapama payına
tela yapıştırabilirsiniz.

 Kapama payı ve ön orta hattını sabunla
çizerek kumaşa geçiriniz.

4

 Tek düğmeli kapama çalışması için
kullanacağınız parçanın tüm kenar
temizliğini yapınız.
 Kenar temizliğini overlok ya da sürfile
dikişi ile yapabilirsiniz.

 Kenar temizliğini yapınız.

 Bu çalışmada sağ ve sol ön parçayı aynı
şekilde ütüleyiniz.



Kapama payını ütüleyerek katlayınız.

 Ön
orta
hattı
üzerinde
yaka
oyuntusundan aşağıya bir düğme çapı
inerek ilk ilik yerini işaretleyiniz.
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 İliklerin enine olmasına dikkat ediniz.
 İlik boyu için ön ortadan beden tarafına
düğme çapını; kapama payı tarafına da
düğme kalınlığını işaretleyeceğinizi
hatırlayınız.

 Belirlediğiniz ilik yerine göre ilik
boyunu ayarlayınız.
 İlk ilik yerini saptadıktan sonra düğme  Son ilik ile model boyu arasındaki
büyüklüğüne göre düğme aralıklarını
mesafenin iki ilik arasındaki mesafeden
işaretleyiniz.
daha az olmamasına dikkat ediniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Tek sıra düğmeli kapama için uygun kalıp elde ettiniz mi?
Kalıbı kumaşa tekniğe uygun yerleştirdiniz mi?
Kalıp kenarından sabunla çizip, 1cm dikiş payı vererek kestiniz mi?
Kumaş üzerine ön ortası ve kapama payını sabunla çizerek geçirdiniz
mi?
Kapama payına tela yapıştırdınız mı?
Kapama payını ütüleyerek katladınız mı?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
Ön ortasına işaret teyeli aldınız mı?
İlik yerini tekniğe uygun olarak ve işlem basamaklarını takip ederek
tespit ettiniz mi?
Ütülediniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.2.4. Kruvaze Kapama

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kruvaze kapama için kalıp elde ediniz.
 Kalıbı kumaşa D.B.İ’ne dikkat ederek
yerleştiriniz.
 Kenarlarından sabunla çizerek kesiniz.

 Keserken 1cm dikiş payı veriniz.
 Kumaşa uygun tela seçimine özen
gösteriniz.
 Telanın kumaşa düzgün yapıştığından
emin olunuz.

 Klapaya tela yapıştırınız.
 Beden ve klapayı yüz yüze gelecek
şekilde katlayınız.
 Çizim için sabun kullanınız.

 Kalıbı yerleştirerek ön ortasına kadar
yaka hattını çiziniz.
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 Çizdiğiniz yerden teyel alınız.
 Teyeli sökmeyi unutmayınız.
 Dikiş payını sadece makine çektiğiniz
kısımda inceltiniz.
 Dikiş payını 0,5cm kadar inceltmeye
özen gösteriniz.
 Dönüşün net olması için ön ortası
hizasından dikiş payını çıtlatınız.
 Makine çekerek dikiş payını inceltiniz.
 Makine dikişi üzerinden ütüleyiniz

 Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına
dikkat ediniz.
 Ütüleme işlemini telasız taraftan
yapınız.

 Sağ ve sol parçada aynı işlemleri
yapınız.

 Klapayı çevirerek ütüleyiniz.
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 Ön ortası işaretini sabun kullanarak da
belirleyebilirsiniz.

 Sağ ve sol ön parçada ön ortasını işaret
teyeli ile belirleyiniz.

 İlikleri sağ bedene işaretleyiniz.
 Sol bedenin üst kısmında ilik yerini
işaretleyiniz.
 Sol beden kruvaze payının sarkmaması
için sağ bedendeki ilk düğmenin
arkasına düğme dikmeyi unutmayınız.

 İlik ve düğme yerlerini tespit ediniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Kruvaze kapama için uygun kalıp elde ettiniz mi?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?
Kalıp kenarlarından sabunla çizip 1cm pay vererek kestiniz mi?
Klapaya tela yapıştırdınız mı?
Beden ve klapayı yüz yüze gelecek şekilde katladınız mı?
Makine çekilecek dikiş payını işaretlediniz mi?
Makinesini çekip, payını 0,5cm inceltiniz mi?
Klapayı çevirip ütülediniz mi?
Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına dikkat ettiniz mi?
Sağ parçada ilik ve düğme yerlerini tespit ettiniz mi?
Sol parçada ilik ve düğme yerlerini tespit ettiniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.2.3. Patlı Kapama
1.2.3.1. Tersi Yüzü Aynı Olan Kumaşlarda Basit (Düz) Pat

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kapama payını ve pat genişliğini
kullanacağınız düğme çapına gore
hesaplamayı unutmayınız.
 Temiz kapama yapacağınız için gerekli
dikiş payını vermeyi unutmayınız.
 Basit (düz) pat için kalıp hazırlayınız.
 D.B.İ yönüne dikkat ederek kalıbı
kumaşa yerleştiriniz.
 Gerekli dikiş paylarını vererek kesiniz.

 Dikiş payının 1cm’den az olmamasına
dikkat ediniz.
 Sabunla çizerek veya teyel alarak
kumaşa geçirebilirsiniz.
 Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına
dikkat ediniz.

 Ön ortası ve kapama payı hatlarını
kumaşa geçiriniz.
 Kapama payı hattını kumaşın tersine
doğru katlayarak ütüleyiniz.

 Patın dikiş payını içeri doğru (kumaşın
tersine) katlayarak ütüleyiniz.
 Dikiş makinesinin ayarını kontrol
ediniz.
 Patın katlamasını kumaşın yüzüne doğru
katlayarak da çalışabilirsiniz.
 Katlanan kenardan çıma dikişi ile (1mm)
dikiniz.
 Çalışmanızın kenar temizliğini yapınız.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
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 Ön orta işaretini belirleyiniz.
 Yaka çevresinden aşağıya, ön orta hattı
üzerinde bir düğme çapı ininiz.(işaretlenen
yer iliğin ortasıdır)
 Bu noktadan aşağı ve yukarı ilik genişliğinin
yarısını işaretleyiniz
 Bundan sonraki ilikleri eşit aralıklarla tespit
ediniz.
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 Son ilik ile model boyu arasındaki
mesafenin iki ilik arasındaki
mesafeden daha az olmamasına
dikkat ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Evet

Hayır

Basit (düz) pat için kalıp hazırladınız mı?
Kapama payını ve pat genişliğini kullanacağınız düğme çapına
gore hesapladınız mı?
Kalıbı kumaşa tekniğe uygun yerleştirdiniz mi?
Gerekli dikiş paylarını vererek kestiniz mi?
Ön ortası ve kapama payı hatlarını kumaş üzerine geçirdiniz mi?
Kapama payı hattını kumaşın tersine doğru katlayarak ütülediniz
mi?
Patın dikiş payını içeri doğru (kumaşın tersine) katlayarak
ütülediniz mi?
Katlanan kenardan çıma dikişi ile (1mm) diktiniz mi?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
İlik yerini tekniğe uygun olarak belirlediniz mi?
İlik boyu ve yönünü tekniğine uygun olarak tespit ettiniz mi?
Diğer ilik yerlerini tekniğine uygun olarak belirlediniz mi?
Son ilik ile model boyu arasındaki mesafeye dikkat ettiniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDIRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.2.3.2. Tersi Yüzü Farklı Olan Kumaşlarda İlaveli Pat

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kapama payını ve pat genişliğini
kullanacağınız düğme çapına gore
hesaplamayı unutmayınız.

 İlaveli pat için kalıp hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa D.B.I.’ne dikkat ederek
yerleştiriniz.
 İlave pat parçasının yüzü, bedenin tersine
gelecek şekilde yerleştirerek dikiniz.
 Pat parçasını bedenin yüzüne çevirerek
ütüleyiniz.

 Dikişi 1mm tersine doğru
kaydırarak yüzden görünmesini
engelleyiniz.

 Dikiş makinesinin ayarını kontrol
ediniz.

 Dikiş payını içeri doğru katlayarak çıma
dikişi ile (1mm) dikiniz.

 Ön orta işaretini belirleyiniz.
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 Yaka çevresinden aşağıya, ön orta hattı
üzerinde bir düğme çapı ininiz.(işaretlenen
yer iliğin ortasıdır)
 Bu noktadan aşağı ve yukarı ilik genişliğinin
yarısını işaretleyiniz
 Bundan sonraki ilikleri eşit aralıklarla tespit
ediniz.
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 Son ilik ile model boyu arasındaki
mesafenin iki ilik arasındaki
mesafeden daha az olmamasına
dikkat ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

İlaveli pat için kalıp hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?
İlaveli pat parçasının yüzü bedenin tersine gelecek şekilde
yerleştirerek diktiniz mi?
Pat parçasını bedenin yüzüne çevirerek ütülediniz mi?
Dikişi 1mm tersine doğru kaydırarak yüzden görünmesini
engellediniz mi?
Dikiş payını içeri doğru katlayarak çıma dikişi ile (1mm) diktiniz
mi?
Ön orta işaretini belirlediniz mi?
İlik yerini tekniğe uygun olarak tespit ettiniz mi?
İlik boyu ve yönünü tekniğine uygun olarak tespit ettiniz mi?
Son ilik ile model boyu arasındaki mesafeye dikkat ettiniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evet

Hayır

DEĞERLENDIRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.3. Yakanın Tanımı ve Çeşitleri
Yaka, giyimlerin rahatça giyilip çıkarılabilmeleri ve süsleme amacıyla kullanılan
parçadır. Yaka modeli seçerken modele, kumaşın cinsine ve vücut özelliğine dikkat
edilmelidir.
Yakalar üç gruba ayrılır.
 Oyuntulu Yakalar: Bunlara yakasız yakalar da denilir. O, U, V, kare yaka vb.
 Bedene Takılan Yakalar: Bu yakalar boyun çevresine takılır. Hakim yaka, şömizye
yaka, ayaklı gömlek yakası, bebe yaka v.b. gibi.
 Bedenle Beraber Kesilen Yakalar: Erkek yaka, şal yaka, degaje yaka, kırlangıç yaka
v.b.
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1.4. Bedene Takılan Yaka Dikim İşlemleri
1.4.1. Bebe Yaka

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

Bebe yaka kalıbı hazırlayınız.
Kalıbı kumaşa D.B.İ yönüne dikkat ederek
yerleştiriniz.
Kalıbın kenarlarından sabunla çiziniz.

Yakayı kumaştan 2 adet kesmeyi
unutmayınız.

Dikiş payı vererek kesiniz.
Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kesiniz.
 Kesilen yakalardan
yapıştırınız.

bir

tanesine

Tela ile kumaşın aynı D.B.İ.
yönünde olmasına dikkat ediniz.
tela Tela yapıştırırken telanın ütü
tabanına yapışmamasına dikkat
ediniz.

19

Sabun çizgisi
alabilirsiniz.

üzerinden

teyel

Yaka parçalarını yüz yüze gelecek şekilde
yerleştirip iğneleyiniz.

 Makine ayarınızı kontrol ediniz.
 Dikiş paylarının 0,5cm den az
olmamasına özen gösteriniz.
 Dönüşlerin net olması için yuvarlak
yerleri üçgen olarak çıtlatınız.

 Sabun üzerinden makine çekerek paylarını
inceltiniz.

 Yakayı çevirerek verev teyel alınız.
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 Yakanın genel formunu kontrol ediniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Bebe yaka kalıbı hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

3
4
5
6

Kalıbı kumaşa sabunla çizerek geçirdiniz mi?
Dikiş payı vererek kestiniz mi?
Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kestiniz mi?
Kesilen yakalardan bir tanesine tela yapıştırdınız mı?
Tela yapıştırırken telanın ütü tabanına yapışmamasına dikkat
ettiniz mi?
Yaka parçalarını yüz yüze gelecek şekilde yerleştirip iğnelediniz
mi?
Sabun üzerinden makine çekerek paylarını incelttiniz mi?
Dikiş paylarını 0,5cm’den az olmamasına özen gösterdiniz mi?
Yuvarlak yerleri üçgen olarak çıtlattınız mı?
Yakayı çevirerek verev teyel aldınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

7
8
9
10
11
12
13
14

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.4.2. Hakim Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hakim yaka kalıbı hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa D.B.İ yönüne dikkat
ederek yerleştiriniz.
 Kalıbın kenarlarından sabunla çiziniz.

 Kumaştan 2
unutmayınız.

adet

yaka

kesmeyi

 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kesiniz.

 Tela ile kumaşın aynı D.B.İ. yönünde
olmasına dikkat ediniz.
 Kesilen yakalardan bir tanesine tela  Tela yapıştırırken telanın ütü tabanına
yapıştırınız.
yapışmamasına dikkat ediniz.

 Sabunla çizdiğiniz hat üzerinden, makine
çekerken
kaymaması
için
teyel
alabilirsiniz
 Yaka parçalarını yüz yüze yerleştirerek
iğneleyiniz.
 Makine ayarınızı kontrol ediniz.
 Dikiş paylarının 0,5 cm’den az
olmamasına özen gösteriniz.
 Dönüşlerin net olması için yuvarlak
yerleri üçgen olarak çıtlatınız.
 Sabun üzerinden
paylarını inceltiniz.

makine

çekerek
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 Yakayı çevirerek verev teyel alınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Hakim yaka kalıbı hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

3

Kalıbı kumaşa sabunla çizerek geçirdiniz mi?

4

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

5

Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kestiniz mi?

6
7
8
9
10
11
12
13

Kesilen yakalardan bir tanesine tela yapıştırdınız mı?
Yaka parçalarını yüz yüze yerleştirip iğnelediniz mi?
Sabun üzerinden makine çekerek paylarını incelttiniz mi?
Dikiş paylarının 0,5cm den az olmamasına özen gösterdiniz mi?
Yuvarlak yerleri üçgen olarak çıtlattınız mı?
Yakayı çevirip verev teyel aldınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.4.3. Şömizye Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Şömizye yaka kalıbını hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa D.B.İ yönüne dikkat
ederek yerleştiriniz.
 Kalıbın kenarlarından sabunla çiziniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Kumaştan 2 adet yaka kesmeyi
unutmayınız.
 Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kesiniz.
 Tela ile kumaşın aynı D.B.İ. yönünde
olmasına dikkat ediniz.
 Kesilen yakalardan bir tanesine tela  Tela yapıştırırken telanın ütü tabanına
yapıştırınız.
yapışmamasına dikkat ediniz.

 Yaka parçalarını yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.
 Makine çekerken yakanın köşesine
iğnenizi batırıp köşeyi dönünüz.

 Sabunla çizilen kalıp kenarından makine
çekiniz.
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 Dikiş payının 0,5cm’den az olmamasına
özen gösteriniz.
 Köşelerin net dönmesi için köşe
paylarını üçgen olarak kesiniz.

 Dikiş paylarını inceltiniz.

 Yakayı çevirerek verev teyel alınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Şömizye yaka kalıbını hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

3

Kalıbı kumaşa sabunla çizerek geçirdiniz mi?

4
5
6

Dikiş payı vererek kestiniz mi?
Aynı yaka kalıbı ile 1 adet tela kestiniz mi?
Kesilen yakalardan bir tanesine tela yapıştırdınız mı?
Yaka parçalarını yüz yüze gelecek şekilde yerleştirip iğnelediniz
mi?
Sabunla çizilen kalıp kenarından makina çektiniz mi?
Dikiş paylarını en az 0,5 cm incelttiniz mi?
Köşelerin net dönmesi için köşe paylarını üçgen kestiniz mi?
Yakayı çevirip verev teyel aldınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

7
8
9
10
11
12
13

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

28

1.4.4. Ayaklı Gömlek Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Ayaklı
gömlek
hazırlayınız.

yaka

Öneriler

kalıbını

 Kalıbı kumaşa D.B.İ. yönüne dikkat
ederek yerleştiriniz.
 Kalıp kenarlarından sabunla çiziniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Aynı kalıpları kullanarak yaka ve yaka
ayağı için birer adet tela kesiniz.
 Yaka ve yaka ayağına telayı yapıştırınız.
 Üst yakayı şömizye yakada olduğu gibi
dikip, hazırlayınız.

 Telaladığınız yaka ayağının üzerine
kalıbınızı yerleştirerek kenarlarından
düzgünce çiziniz.
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 Ütüleme işleminin düzgün olması için
teyelle işaret alabilirsiniz.
 Kalıbın alt kenarını içe doğru ütüleyiniz.

 Dikiş makinesinin ayarını kontrol ediniz.
 Yaka ayağının alt kısmına 7 mm’den
makine çekiniz (gaze dikişi).

 Yaka ve
bulunuz.

yaka

ayağının

ortalarını

 Bu yerleştirme işleminde yaka ve yaka
ayağının telalı kısmının üst üste
gelmesine dikkat ediniz.
 Yaka ortada olacak ve yaka ayakları ile
yüz yüze gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Teyellemeden önce kapama paylarının
eşitliğini kontrol ediniz.
 Yaka uçlarının eşitliğini kontrol ediniz.
 Daha önce çizmiş olduğunuz kalıp
kenarından düzgünce teyelleyiniz.
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 Teyellediğiniz yerden makine çekiniz.

 Dikiş paylarını inceltiniz.

 Yaka ayağını çevirerek verev teyel
yapınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Ayaklı gömlek yaka kalıbını hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

3

Kalıbı kumaşa sabunla çizerek geçirdiniz mi?

4

Dikiş payı vererek kestiniz mi?
Aynı kalıpları kullanarak yaka ve yaka ayağına birer adet tela
kestiniz mi?
Yakayı tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?
Yaka ayağının üzerine kalıbı yerleştirip çizdiniz mi?
Yaka ayağının alt kenarını içe doğru ütülediniz mi?
Yaka ayağının alt kenarına 7mm’den makine çektiniz mi?
Yaka ve yaka ayağı ortasını işaretlediniz mi?
Yaka ve yaka ayağını tekniğe uygun olarak birleştirip teyellediniz
mi?
Teyellediğiniz yerden makine çektiniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Yaka ayağını çevirerek verev teyel aldınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.5. Yakasız Yaka Dikim İşlemleri
1.5.1. U Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 U yaka çalışmak ön-arka beden, ön ve  Çalışmalarınızı
arka yaka pervaz kalıplarını hazırlayınız.
yapınız.

dikkatli

ve

düzenli

 Kalıpları D.B.İ. yönüne dikkat ederek
kumaşa yerleştiriniz.

 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Tela ile kumaşın D.B.İ. yönünün aynı
olmasına dikkat ediniz.
 Ön ve arka yaka pervazı için tela
keserek yapıştırınız.

 Ön ve arka bedeni
birleştirerek dikiniz.

omuzlarından
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 Ön ve arka pervazı omuz omuza gelecek
şekilde birleştirerek dikiniz.

 Omuz dikişlerini ikiye açarak ütüleyiniz.
 Kenar temizliğini yapınız.

 Overlok
çekebilir
yapabilirsiniz.

veya

sürfile

 Ön-arka orta ve omuz dikişlerinin üst
üste gelmesine dikkat ediniz.

 Pervaz ve bedeni yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.

 1 cm‘den teyelleyerek makineye çekiniz.
 Teyeli temizleyerek dikişin üzerinden
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarını inceltiniz.

 Dikiş

34

paylarının

0,5cm’den

az

olmamasına dikkat ediniz.
 Dönüşün net olması için yuvarlak olan
kısımları dikişe kadar çıtlatınız.
 Dikiş paylarını pervaza doğru yatırarak
ütüleyiniz.

 Çıma dikişinin pervaz üzerinde olmasına
dikkat ediniz.
 1mm’lik dikiş için çima ayağı
kullanabilirsiniz.

 Pervazla bedenin birleştiği yere çıma
çekiniz.

 Overlok
çekebilir
yapabilirsiniz.

 Pervaz kenarını temizleyiniz.

 Ütüleyerek pervazı bedenin içine doğru
çeviriniz.
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veya

sürfile

 Baskı dikişinin kumaşın yüzünden
görünmemesine özen gösteriniz.

 Pervazı bedene
tutturunuz.

baskı

dikişi

ile
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

U yaka için gerekli ön-arka beden, ön ve arka yaka pervaz
kalıplarını hazırladınız mı?
Kalıpları D.B.İ. yönüne dikkat ederek kumaşa yerleştirdiniz mi?

3

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

4

Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek yapıştırdınız mı?

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ön ve arka bedeni omuzlarından birleştirerek diktiniz mi?
Pervazları omuzlarından birleştirerek diktiniz mi?
Omuz dikişlerini ikiye açarak ütülediniz mi?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
Pervazı bedene tekniğine uygun olarak yerleştirdiniz mi?
Teyelleyerek makineye çektiniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Yuvarlak olan kısımları dikişe kadar çıtlattınız mı?
Dikiş payını pervaza yatırarak ütülediniz mi?
Pervaza çıma çektiniz mi?
Pervaz kenar temizliğini yaptınız mı?
Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturdunuz mu?
Pervazı ütüleyerek bedenin içine doğru çevirdiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

1

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.5.2. V Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 V yaka çalışmak için ön-arka beden ve
 Çalışmalarınızı
ön-arka
yaka
pervaz
kalıplarını
yapınız.
hazırlayınız.

dikkatli

ve

özenli

 Kalıpları D.B.İ. yönüne dikkat ederek
kumaşa yerleştiriniz.
 Arka ortası açık olduğundan 2cm dikiş
payı vermeyi unutmayınız.
Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek  Kumaş ve telanın D.B.İ. yönünün aynı
yapıştırınız.
olmasına dikkat ediniz.
Ön ve arka bedeni omuzlarından
birleştirerek dikiniz.
Ön ve arka pervazı omuz omuza gelecek
şekilde birleştirerek dikiniz.
Omuz dikişlerini ikiye açarak ütüleyiniz
 Overlok
çekebilir
veya
sürfile
Kenar temizliğini yapınız.
yapabilirsiniz.

 Dikiş payı vererek kesiniz.






 Ön-arka orta ve omuz dikişlerinin üst
üste gelmesine dikkat ediniz.

 Pervazı ve bedeni yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.
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 Dikiş kalınlığını azaltmak ve temiz bir
görünüm için bu tekniği uygulayınız.
 Arka ortasındaki 2cm’lik payı kumaşın
yüzüne katlayarak üzerine pervazı
yerleştiriniz.

 1 cm‘den teyelleyerek makineye çekiniz.
 Teyeli temizleyerek dikişin üzerinden
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarını inceltiniz.
 Dikiş
paylarının
0,5cm’den
olmamasına dikkat ediniz.

 V yakanın köşesini dikişe kadar
çıtlatınız.
 Dikiş paylarını pervaza doğru yatırarak
ütüleyiniz.
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az

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.

 Pervazla bedenin birleştiği yere çıma
(1mm) çekiniz.

 Overlok
çekebilir
yapabilirsiniz.

 Pervaz kenarını temizleyiniz

 Ütüleyerek pervazı bedenin içine doğru
yerleştiriniz.

40

veya

sürfile

 Pervazı bedene
tutturunuz.

baskı

dikişi

ile
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

V yaka çalışmak için ön-arka beden ve ön-arka yaka pervaz
kalıplarını hazırladınız mı?
Kalıpları kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?

3

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

4

Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek yapıştırdınız mı?

5

Ön ve arka bedeni omuzlarından birleştirerek diktiniz mi?
Ön ve arka pervazı omuz omuza gelecek şekilde birleştirerek
diktiniz mi?
Omuz dikişlerini ikiye açarak ütülediniz mi?

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Evet

Hayır

Kenar temizliğini yaptınız mı?
Pervazı ve bedeni yüz yüze gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?
Arka ortasındaki 2cm’lik payı kumaşın yüzüne katlayarak
üzerine pervazı yerleştirdiniz mi?
1 cm’den teyelleyerek makineye çektiniz mi?
Teyeli temizleyerek dikişin üzerinden ütülediniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
V yakanın köşesini dikişe kadar çıtlattınız mı?
Dikiş paylarını pervaza doğru yatırarak ütülediniz mi?
Pervazla bedenin birleştiği yere çıma çektiniz mi?
Pervaz kenar temizliğini yaptınız mı?
Ütüleyerek pervazı bedenin içine doğru yerleştirdiniz mi?
Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturdunuz mu?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.5.3. Kare Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Kare yaka çalışmak için ön-arka beden ve
Çalışmalarınızı dikkatli
ön-arka
yaka
pervazı
kalıplarını
yapmaya özen gösteriniz.
hazırlayınız.

ve

düzenli

Kalıpları D.B.İ. yönüne dikkat ederek
kumaşa yerleştiriniz.
Dikiş payı vererek kesiniz.
Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek Telanın ve kumaşın D.B.İ. yönünün aynı
yapıştırınız.
olmasına dikkat ediniz.
Ön ve arka bedeni omuzlarından
birleştirerek dikiniz.
Ön ve arka pervazı omuz omuza gelecek
şekilde birleştirerek makine çekiniz.
Omuz dikişlerini ikiye açarak ütüleyiniz.
Kenar temizliğini yapınız.
Overlok
çekebilir
veya
sürfile
yapabilirsiniz.
Pervaz ile bedeni yüz yüze gelecek şekilde Ön-arka, orta ve omuz dikişlerinin üst üste
yerleştirerek iğneleyiniz.
gelmesine dikkat ediniz.
1 cm’den teyelleyerek makine çekiniz.
Teyeli temizleyerek dikişin üzerinden
ütüleyiniz
Dikiş paylarını inceltiniz.
Dikiş payının 0,5cm’den az olmamasına
dikkat ediniz.
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Kare yakanın köşesini dikişe kadar
çıtlatma yapınız.
Dikiş
paylarını
pervaza
yatırarak
ütüleyiniz.
Pervazla bedenin birleştiği yere çıma
Çıma ayağı kullanabilirsiniz.
(1mm) çekiniz.

Ütüleyerek pervazı bedenin içine doğru
yerleştiriniz.

Baskı dikişinin kumaşın yüzünden
görünmemesine özen gösteriniz.

Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturunuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kare yaka çalışmak için ön-arka beden ve ön-arka yaka pervazı
kalıplarını hazırladınız mı?
Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirdiniz mi?
Dikiş payı vererek kestiniz mi?
Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek yapıştırdınız mı?
Ön ve arka bedeni omuzlarından birleştirerek diktiniz mi?
Ön ve arka pervazı omuz omuza gelecek şekilde birleştirerek diktiniz
mi?
Omuz dikişlerini ikiye açarak ütülediniz mi?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
Pervaz ile bedeni yüz yüze gelecek şekilde yerleştirerek iğnelediniz
mi?
1 cm’den teyelleyerek makine çektiniz mi?
Teyeli sökerek dikişin üzerinden ütülediniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Kare yakanın köşesini dikişe kadar çıtlattınız mı?
Dikiş paylarını pervaza yatırarak ütülediniz mi?
Pervazla bedenin birleştiği yere çıma (1mm) çektiniz mi?
Ütüleyerek pervazı bedenin içine doğru yerleştirdiniz mi?
Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturdunuz mu?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.5.4. Sıfır Yaka

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sıfır yaka çalışması için ön-arka beden,
ön ve arka yaka pervaz kalıplarını
hazırlayınız.

 Kalıpları D.B.İ. yönüne dikkat ederek
yerleştiriniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Ön ve arka yaka pervazı için tela keserek
yapıştırınız.
 Ön ve arka bedeni omuzlarından
birleştirerek dikiniz.
 Ön ve arka pervazı omuzlarından
birleştirerek dikiniz.
 Omuz dikişlerini ikiye açarak ütüleyiniz
 Kenar temizliğini yapınız.
 Pervaz ile bedeni yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.
 Arka ortasındaki 2cm’lik payı kumaşın
yüzüne katlayarak pervazı üzerine
yerleştiriniz.
 1 cm’den teyelleyerek makine çekiniz.
 Teyeli temizleyerek dikişin üzerinden
ütüleyiniz.
 Dikiş paylarını inceltiniz.

 Arka ortaya 2cm dikiş payı veriniz.
 Kumaş ve telanın D.B.İ. yönünün aynı
olmasına dikkat ediniz.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
 Ön-arka orta ve omuz dikişlerinin üst
üste gelmesine dikkat ediniz.

 Dikiş paylarının 0,5cm’den az
olmamasına dikkat ediniz.
 Yakanın rahat dönmesi ve gerilmemesi
için dikiş paylarını çıtlatınız.

46

 Dikiş paylarını pervaza doğru yatırarak
ütüleyiniz.

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.

 Pervaz ve bedenin birleştiği yere çıma
(1mm) çekiniz.
 Ütüleyerek ve pervazı bedenin içine
doğru yerleştiriniz.

 Baskı dikişinin kumaşın yüzünden
görünmemesine özen gösteriniz.
 Pervazı bedene baskı dikişi ile
tutturunuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Sıfır yaka için gerekli kalıpları elde ettiniz mi?
Kalıbı kumaşa tekniğe uygun olarak yerleştirip, kestiniz mi?
Kalıbınızı telaya yerleştirip, tekniğine uygun kestiniz mi?
Pervazları tekniğe uygun olarak telaladınız mı?
Pervaz omuzlarını tekniğe uygun olarak birleştirdiniz mi?
Beden omzunu tekniğe uygun birleştirdiniz mi?
Kenar temizliğini doğru olarak yaptınız mı?
Pervazla bedeni doğru olarak yerleştirdiniz mi?
Teyelleyip, makinasını tekniğe uygun olarak çektiniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Pervaza 1mm’lik makine dikişi çektiniz mi?
Pervaz kenar temizliğini doğru olarak yaptınız mı?
Pervazı bedene ara teyelle tutturdunuz mu?
Yakanın son şeklini verip, ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.6. Yakaları Bedene Takma İşlemleri
1.6.1. Bebe Yakayı Bedene Takma İşlemi

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hazırlamış olduğunuz bebe yakanın
yaka oyuntusuna uygun beden
kullanınız.
 Bebe yakanın bedene takma işlemi için
bebe yaka, ön-arka beden ve yaka pervaz
parçasını hazırlayınız.

 Ön ve arka omuzu kumaş yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.
 Dikiş payından sabunla çizerek
teyelleyiniz.
 Teyel üzerinden makine çekiniz.
 Dikiş payını ikiye açarak ütüleyiniz.
 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.

 Kenar temizliğini yapınız.

 Ön ortasına işaret teyeli alarak kapama
payını bedenin tersine doğru ütüleyiniz.
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 Bebe yakanın arka orta işaretini bedenin
arka ortası işareti ile üst üste getiriniz.
 Yakayı yerleştirirken kapama payını
tutturmayınız.

 Yakayı ön ortası işaretinden başlayarak
bedenin yaka oyuntusuna yerleştiriniz.
 Kapama payını iğnelerken dikiş
payını içe doğru katlamayı
unutmayınız.

 Kapama payını yaka üzerine çevirerek
iğneleyiniz.
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 Yaka dönüşünün net olması için dikiş
payını çıtlatınız.

 Yaka pervazını kapama payı üzerinden
başlayarak yaka oyuntusuna yerleştiriniz.

 Dikiş payından teyel alınız.

 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapınız.

 Teyel üzerinden makine çekiniz.
 Dikiş payının 0,5 cm’den az
olmamasına dikkat ediniz.

 Dikiş payını inceltiniz.
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 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
 Çıma dikişi çekerken pervazı dikiş
payı üzerine yatırarak çekmeyi
unutmayınız.
 Pervaz kenar temizliğini yaparak pervaza
çıma dikişi çekiniz.

 Baskı dikişinin kumaşın yüzünden
görünmemesine özen gösteriniz.
Uyguladığımız faaliyet bir teknik
çalışma olduğundan aldığımız verev
teyel ve işaret teyeleri çalışma
üzerinde kalmalıdır.

 Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturunuz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

3

Bebe yakanın bedene takma işlemi için bebe yaka, ön-arka beden
ve yaka pervazını hazırladınız mı?
Ön ve arka omuzu kumaş yüz yüze gelecek şekilde yerleştirerek
iğnelediniz mi?
Dikiş payından sabunla çizerek teyellediniz mi?

4

Teyel üzerinden makine çektiniz mi?

5

Dikiş payını ikiye açarak ütülediniz mi?

6

Kenar temizliğini yaptınız mı?
Ön ortası işaret teyeli alarak kapama payını bedenin tersine doğru
ütülediniz mi?
Bebe yakanın arka orta işaretini bedenin arka ortası işareti ile üst
üste getirdiniz mi?
Yakayı ön ortası işaretinden başlayarak bedenin yaka oyuntusuna
yerleştirdiniz mi?
Kapama payını yaka üzerine çevirerek iğnelediniz mi?
Yaka pervazını kapama payı üzerinden başlayarak yaka
oyuntusuna yerleştirdiniz mi?
1cm’den teyel aldınız mı?
Teyel üzerinden makine çektiniz mi?
Pervaz kenar temizliğini yaparak pervaza çıma dikişi çektiniz mi?
Pervazı bedene baskı dikişi ile tutturdunuz mu?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

1
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.6.2. Hakim Yakayı Bedene Takma İşlemi

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hakim yakanın yaka oyuntusuna uygun
beden kullanınız.
 Hakim yakayı bedene takma işlemi için
önceden çalışılmış hakim yaka ve önarka bedeni hazırlayınız.

 Ön ve arka omuzu kumaş yüzü üst üste
gelecek şekilde yerleştirip, iğneleyiniz.
 Dikiş payından sabunla çizerek
teyelleyiniz.
 Teyel üzerinden makine çekiniz.
 Dikişi ikiye açıp ütüleyiniz.
 Kenar temizliğini yapınız.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.

 Ön ortası ve kapama payını işaretleyiniz.

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.
 Ön bedeni kapama payı hattından tersine
doğru kıvırıp ütüleyerek kenarına çıma
(1mm) çekiniz.
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 Hakim yakayı bedene yerleştirirken
kapama payı ile yaka ucunun üst üste
gelmesine dikkat ediniz.
 Hakim yakanın yüzü bedenin yüzüne
gelecek şekilde tek katını iğneleyerek
teyelleyiniz.

 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapınız.

 Teyel üzerinden makine çekiniz..
 Teyeli temizleyerek ütüleyiniz.
 Dikiş payını inceltiniz.

 Dikiş payının 0,5 cm’den az olmamasına
dikkat ediniz.

 Yakanın iç kısmında kalan kenarını dikiş
payından kıvırarak iğneleyiniz.

 Baskı dikişinin ön yüzden
görünmemesine özen gösteriniz.
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 Yakayı baskı dikişi ile bedene
tutturunuz.

 Ütü ısısını kumaşa göre ayarlamayı
unutmayınız.

 Bitmiş yakayı ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Evet

Hayır

Hakim yakayı bedene takma işlemi için hakim yaka ve ön-arka
bedeni hazırladınız mı?
Ön ve arka omuzu kumaş yüzü üst üste gelecek şekilde yerleştirip,
diktiniz mi?
Dikişi ikiye açıp ütülediniz mi?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
Ön ortası ve kapama payı işaretlerini tekniğine uygun olarak
aldınız mı?
Ön bedeni kapama payı hattından tersine doğru kıvırıp ütüleyerek
kenarına çıma çektiniz mi?
Hakim yakanın yüzü bedenin yüzüne gelecek şekilde iğneleyerek
teyellediniz mi?
Teyelleyip, makinesını çektiniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Yakanın iç kısmında kalan kenarını dikiş payından kıvırarak
iğnelediniz mi?
Yakayı bedene baskı dikişi ile tutturdunuz mu?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.6.3. Şömizye Yakayı Bedene Takma işlemi

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tela kesimi yaparken kumaş ve tela
D.B.İ. yönlerinin aynı olmasına dikkat
ediniz.
 Şömizye yakayı bedene takma işlemi
için önceden çalıştığınız şömizye yaka,
ön-arka beden, arka yaka pervazı, klapa
telası ve pervaz telasını hazırlayınız.

 Ön ve arka omuzu kumaş yüzü üst üste
gelecek şekilde yerleştirip, iğneleyiniz.
 Dikiş payından sabunla çizerek
teyelleyiniz.
 Teyel üzerinden makine çekiniz.
 Dikişi ikiye açıp ütüleyiniz.
 Ön bedende klapayı telalayınız.
 Kumaşa uygun tela seçimine özen
gösteriniz.
 Telanın kumaşa düzgün yapıştığından
emin olunuz.
 Arka yaka pervazını telalayınız.
 Yaka oyuntusu haricinde kalan tüm
kenarların kenar temizliğini yapınız.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
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 Şömiziye yakayı bedene yerleştirirken
kapama payı ile yakanın ucu üst üste
gelmelidir.
 Klapayı kapama payından bedenin
tersine doğru katlayarak ütüleyiniz.
 Ön ortası işaretini alınız.
 Yakanın arka ortasını işaretleyiniz.

 Yaka ortasını ikiye katlayarak da
işaretleyebilirsiniz.

 Bedenin arka ortası şömizye yakanın
arka ortasına gelecek şekilde
yerleştirerek iğneleyiniz.

 Şömizye yakanın başlangıcını ön
ortasına getirerek yaka oyuntusuna
paralel olacak şekilde teyelleyiniz.

 Pervaz omuzu ile klapa omuzunu
birleştirerek dikiniz.
 Dikiş payını ikiye açıp ütüleyiniz.
 Hazırlanan pervaz ve klapayı kapama
payından katlayarak dikiş payından
teyelleyiniz.
 Teyellenen yerden makine çekiniz.
 Dikiş payını inceltiniz.

 Beden arka ortası ile pervaz arka
ortasının üst üste gelmesine dikkat
ediniz.
 Dikiş payının 0,5cm den az olmamasına
dikkat ediniz.
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 Klapayı ve pervazı içe doğru çevirerek
ütüleyiniz.

 Makinenin ayarını kontrol etmeyi
unutmayınız.


Klapanın etek ucundan başlayarak
pervaz dahil tüm çevreye 1mm’den
makine çekiniz.

 Baskı dikişinin ön yüzden
görünmemesine özen gösteriniz. Yaka
çalışmasını tamamladıktan sonra
teyelleri temizlemeyi unutmayınız.
 Yakayı baskı dikişi ile bedene
tutturunuz.

 Kenar temizliğini yaparak ütüleyiniz.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

3

Şömizye yakanın bedene takılması için gerekli parçaları
hazırladınız mı?
Ön ve arka omuzu kumaş yüzü üst üste gelecek şekilde yerleştirip,
iğnelediniz mi?
Dikiş payından sabunla çizerek teyellediniz mi?

4

Teyel üzerinden makine çektiniz mi?

5

Dikişi ikiye açıp ütülediniz mi?

6

Klapayı ve arka yaka pervazını telaladınız mı?
Yaka oyuntusu haricinde kalan tüm kenarların kenar temizliğini
yaptınız mı?
Klapayı kapama payından bedenin tersine doğru katlayarak
ütülediniz mi?
Ön ortası ve yaka ortasını işaretlediniz mi?
Bedenin arka ortası şömizye yakanın arka ortasına gelecek şekilde
yerleştirerek iğnelediniz mi?
Yakanın başlangıcını ön ortasına getirerek yaka oyuntusuna
paralel olacak şekilde teyellediniz mi?
Pervaz omuzu ile klapa omuzunu birleştirerek diktiniz mi?

1
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Evet

Hayır

Dikiş payını ikiye açıp ütülediniz mi?
Hazırlanan pervaz ve klapayı kapama payından katlayarak dikiş
payından teyellediniz mi?
Teyellenen yerden makine çekerek dikiş payını incelttiniz mi?
Klapayı ve pervazı içe doğru çevirerek ütülediniz mi?
Klapanın etek ucundan başlayarak pervaz dahil tüm çevreye 1
mm’den makine çektiniz mi?
Yakanın son şeklini verip, ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.6.4. Ayaklı Gömlek Yakanın Bedene Takma İşlemi

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ayaklı gömlek yakasının bedene takma
işlemi için çalıştığınız ayaklı gömlek
yakası ve ön-arka bedeni hazırlayınız.

 Ön ve arka omuzu kumaş yüz yüze
gelecek şekilde yerleştirerek,
iğneleyiniz.
 Dikiş payından sabunla çizerek
teyelleyiniz.
 Teyel üzerinden makine çekiniz.
 Dikişi ikiye açıp ütüleyiniz.
 Kenar temizliğini yapınız.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.

 Ön ortası işaretini alınız.
 Kapama payını patlı kapama olarak
hazırlayınız.

 Kapama patını çalışmak için kapama
payı dikim işlemleri uygulama
faaliyetinden yararlanınız (Basit veya
ilaveli pat olarak çalışabilirsiniz.).

 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapınız.


Yakayı, yaka oyuntusuna dikiş payından
teyelleyerek makinesini çekiniz.
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 Dikiş payını incelterek ütüleyiniz.

 Dikiş payının 0,5 cm’den daha az
olmamasına dikkat ediniz.

 Dikiş paylarını yaka içine doğru
ütüleyiniz.

 Yaka kenarından bedene teyelleyiniz.

 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.
 İsterseniz tüm yaka çevresine çıma dikişi
çekebilirsiniz.


Teyellediğiniz yerden çıma dikişi(1mm)
çekiniz.

 Ütülemeden önce teyelleri temizlemeyi
unutmayınız.



Yakanın son şeklini vererek ütüleyiniz.

63

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

9

Ayaklı gömlek yakayı bedene takma işlemi için gerekli parçaları
hazırladınız mı?
Ön ve arka omuzu kumaş yüz yüze gelecek şekilde yerleştirerek
iğnelediniz mi?
Dikiş payından sabunla çizerek teyellediniz mi?.
Teyel üzerinden makine çekerek dikişi ikiye açıp ütülediniz mi?
Kenar temizliğini yaptınız mı?
Ön ortası işaretini aldınız mı?
Patlı kapama çalışmasını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?
Yakayı bedene dikiş payından teyelleyerek makinesini çektiniz
mi?
Dikiş payını incelterek yaka içine doğru ütülediniz mi?

10

Yaka kenarından bedene teyellediniz mi?

11

Teyellediğiniz yerden çıma dikişi(1mm) çektiniz mi?

12

Yakanın son şeklini vererek ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

1
2
3
4
5
6
7
8

13
14

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, kol ağzı temizleme çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Mağaza vitrinlerinden bluz modellerini gözlemleyerek, kol ağzı temizleme
tekniklerini inceleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KOL AĞZI TEMİZLEME TEKNİK
ÇALIŞMALARI
2.1. Kol Yırtmacı Dikim İşlemleri
2.1.1. Basit Yırtmaç

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

 Basit kol yırtmacı çalışmak için kalıp
hazırlayınız.
 Kalıpları kumaşa yerleştirerek sabunla
çiziniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.

Öneriler
 Kol yırtmacını çalışmak için yarım
kesilmiş bir kol veya 20x20 cm lik bir
kumaş parçası kullanabilirsiniz. Yırtmaç
parçası için, boyundan 2cm uzun olmak
üzere 4cm genişliğinde bir parça
kesiniz(yırtmaç boyu 11cm).

 Yırtmaç boyunu 11 cm olarak
belirleyebilirsiniz.
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 Kol üzerinde yırtmaç yerini ve boyunu
tespit ediniz.
 Yırtmaç parçası üzerinde yırtmaç yerini
ve boyunu tesbit ediniz.
 Parçayı koldaki yırtmaç yerine yüz yüze
getirerek teyelleyiniz.

 Yırtmaç parçasının ortasının koldaki
yırtmaç çizgisi ile üst üste gelmesine
dikkat ediniz.

 Makine dikişinin ayarını kontrol ediniz.
 Yırtmaç orta işaretinin 2 mm sağında ve 2
mm solundan ucu sivri bitecek şekilde
makina çekiniz.

 Makine dikişini kesmemeye dikkat ediniz.

 Makine dikişinin ortasından yukarı 1-2
iplik kalıncaya kadar kesiniz.

 Parçayı terse çevirip, teyelleyerek
ütüleyiniz.

 Yırtmaç kenarına 1mm’den makine
çekiniz.
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 Yırtmaç parçalarının kenarlarını yuvarlak  Overlok çekebilir veya sürfile
keserek kenar temizliğini yapınız.
yapabilirsiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Basit kol yırtmacı için gerekli kalıpları hazırladınız mı?

2

Kalıpları kumaşa yerleştirerek sabunla çizdiniz mi?

3

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

4

6

Kol üzerinde yırtmaç yerini ve boyunu tespit ettiniz mi?
Yırtmaç parçası üzerinde yırtmaç yeri ve boyunu tesbit ettiniz
mi?
Yırtmaç parçasını tekniğine uygun olarak yerleştirdiniz mi?

7

Yırtmaç makinesini tekniğine göre çektiniz mi?

8

Yırtmacı makine çekilen yerin ortasından kestiniz mi?

9

Yırtmaç parçasını tersine çevirip teyelleyerek ütülediniz mi?

10

Yırtmaç kenarına 1mm’den makine çektiniz mi?

11

Kenar temizliğini doğru olarak yaptınız mı?

12

Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

5

13

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.1.2. Biyeli Kol Yırtmacı

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kol yırtmaç çalışması için yarım
kesilmiş bir kol veya 20x20 cm lik bir
parça kullanabilirsiniz. Yırtmaç parçası
için yırtmaç boyundan 3 cm daha uzun
ve 6 cm genişliğinde parça kesiniz
(Yırtmaç boyu 11cm).

Bu uygulama faaliyetinde çalışılan biyeli
 Biyeli kol yırtmacı çalışmak için kalıp
yırtmaç çalışmasını manşet ile kol ağzı
hazırlayınız.
temizlemede kullanabilirsiniz.

 Kalıpları kumaşa yerleştirerek sabunla
çiziniz
 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Yırtmaç yerini ve boyunu belirleyiniz.
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 Yırtmaç parçası kat yeri yıtmaç
yapılacak çizgi ile üst üste olmasına
dikkat ediniz.
 Yırtmaç
parçasını
ortadan
ikiye
katlayarak yırtmaç yerinin üzerine yüz
yüze gelecek şekilde iğneleyiniz.

 Bu işlem ile yırmaç yerini yırtmaç
parçasına geçirebilirsiniz.
 Yırtmaç ve kol parçasını ara teyelle
birbirine tutturunuz.

 Yırtmaç yerinin sağına ve soluna 4mm
işaretleyerek biye enini belirleyiniz.

 Sabunla çizdiğiniz çizgi üzerinde makine
çekerek ütüleyiniz.
 Makine dikişini tamköşelere doğru  Çıtlatma yaparken makine dikişini
çıtlatınız.
kesmemeye dikkat ediniz.
 Biye kalınlığını dikiş payına göre
ayarlamayı unutmayınız.
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 Yırtmaç parçasına biye şekli verip
kıvırarak teyel alınız.
 Yırtmaç parçasının kenar temizliğini  Overlok
çekebilir
yapınız.
alabilirsiniz.

veya

sürfile

 Köşenin net olması için makine dikişini
çekerken dikkat ediniz.
 Yırtmaçı ters çevirerek oluşan üçgeni
yırtmaç parçasına makine dikişi ile
tutturunuz.

 Makinenizin ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Teyelin üzerinden
ütüleyiniz.

makine

çekerek
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Değerlendirme Ölçütleri
Biyeli kol yırtmacı için gerekli kalıpları hazırladınız mı?
Kalıpları kumaşa yerleştirerek sabunla çizdiniz mi?
Dikiş payı vererek kestiniz mi?
Yırtmaç parçasını ortadan ikiye katlayarak yırtmaç yerinin
üzerine yüz yüze gelecek şekilde iğneleyiniz.
Yırtmaç ve kol parçasını ara teyelle birbirine tutturunuz.
Yırtmaç yerinin sağına ve soluna 4mm işaretliyerek biye enini
belirleyip sabunla çiziniz.
Sabunla çizdiğiniz çizgi üzerine makine çekerek ütüleyiniz
Makine dikişini tam köşelere doğru çıtlatınız.
Yırtmaç parçasına biye şekli verip kıvırarak teyel alınız.
Yırtmaç parçasının kenar temizliğini yapınız.
Yırtmaçı ters çevirerek oluşan üçgeni yırtmaç parçasına makine
dikişi ile tutturunuz.
Teyelin üzerinden makine çekerek ütüleyiniz.
Kenar temizliğini doğru olarak yaptınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2. Manşet Hazırlama Teknikleri
2.2.1. Basit Manşet Dikimi

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Basit manşet kalıbı hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa yerleştirerek sabunla
çiziniz.
 Dikiş payı vererek kesiniz.

 Manşetin üst kenarını kumaş katı olarak
kesebilirsiniz.

 Aynı kalıpla 1 adet tela kesiniz.

 Manşet parçasını ortadan ikiye katlayarak
ütüleyiniz
 Telayı manşet parçasının bir kenarına
yapıştırınız.
 Telalanmış parçanın açık olan kenarını
içe 1 cm’den katlayarak teyelleyiniz.
 Teyel aldığınız yere 7 mm’den makine
çekiniz.
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 Tersine katlayarak iğneleyiniz.
 Makine dikişinin bitişine doğru köşe
olacak şekilde payı inceltiniz.

 Kenarından içeriye 1cm girerek makine
çekiniz.
 Dikiş payını inceltiniz.

 Çevirerek ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Basit manşet kalıbını hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa yerleştirerek sabunla çizdiniz mi?

3

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

4

Aynı kalıpla tela kestiniz mi?

5

Manşet parçasını ikiye katladınız mı?

6

Telayı manşet parçasına tekniğe uygun yapıştırdınız mı?

7

Telalı parçanın açık kenarını 1cm’den katladınız mı?

8

7mm den (gaze) makinesini çektiniz mi?

9

Tersine katlayarak iğnelediniz mi?

10

Kenardan içeri 1cm girerek makine çektiniz mi?

11

Dikiş payını incelttiniz mi?

12

Manşet parçasını çevirerek ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

13
14

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2.2. Kapaklı Manşet Dikimi

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Manşet kalıbı için verilen ölçüleri bluz
model özelliğine göre değiştirebilirsiniz.

 Katlamalı manşet için kalıp hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa yerleştirerek sabunla
çiziniz
 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Aynı kalıpla 1 adet tela kesiniz.
 Manşet parçalarından birini telalayınız.
 Telaladığınız parçanın bir kenarını 1cm
kıvırarak ütüleyiniz.
 Kıvırdığınız kenara 7 mm’den makine
çekiniz(gaze).



Manşet parçalarını yüz yüze gelecek
şekilde yerleştirerek iğneleyiniz.
 Çizgi üzerinden teyel alınız.
 1cm dikiş payını belirtmek için sabunla
manşet kenarlarından çiziniz.
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 Manşet kenarlarına 1 cm’den makine
çekiniz.
 Dikiş paylarını incelterek köşeleri üçgen
çıtlatınız.
 Ütüleyiniz.
 Manşeti çevirerek kenarların düzgünlüğü  Teyeli manşeti kola taktıktan sonra
için teyelleyiniz.
temizleyiniz.

 Ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Kapaklı manşet dikimi için gerekli kalıbı hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa yerleştirerek kenarlarndan çizdiniz mi?

3

Dikiş payı vererek kestiniz mi?

4

Aynı kalıpla tela kestiniz mi?

5

Manşet parçasının birini tekniğe uygun telaladınız mı?

6

Telalı parçanın bir kenarını 1cm kıvırarak ütülediniz mi?

7

Kıvırdığınız kenara 7mm den makine çektiniz mi?

8

Manşet parçalarını yüz yüze gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?

9

Kenarlarından 1cm çizerek makine çektiniz mi?

10

Dikiş paylarını inceltip köşeleri üçgen çıtlattınız mı?

11

Manşeti çevirerek ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

12
13

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.3. Kol Ağzı Temizleme Teknikleri
2.3.1. Manşet ile Kol Ağzı Temizleme İşlemleri

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bu uygulama faaliyeti için yırtmaç
çalışılmış kol parçası ve basit manşeti
hazırlayınız.

 Overlok çekebilir veya sürfile
yapabilirsiniz.
 Kol altı dikiş yerini ve üst kenarının
kenar temizliğini yapınız.
 Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde kol
altı dikişlerini üst üste getirip iğneleyiniz.
 Dikiş payını 1 cm’den sabunla çizerek
teyelleyiniz.
 Teyellediğiniz yerden makine çekiniz.
 Teyelinizi temizleyerek dikiş payını ikiye
açıp ütüleyiniz.

 Kol ağzının genişliği, manşet
genişliğinden 1,5-2 cm kadar kısa
olmalıdır.(1,5-2 cm manşet kapama payı)
 Kol ağzındaki pili yerlerini iğneleyerek
belirleyiniz.
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 Pili yerlerini teyelleyiniz.

 Manşetin paylı tarafının yüzü ile kolun
tersinin birbirine bakmasına dikkat
ediniz.
 Manşet kapama payını arka kola gelecek
şekilde yerleştiriniz.

 Manşeti yerleştirirken yırtmaç ile
manşetin tam uc uca olmasına dikkat
ediniz.
 Manşetin diğer tarafını ön kola
yerleştiriniz.

 Manşeti kol ğzına yerleştiriniz.
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 1 cm dikiş payı ile kol ağzına paralel
teyel alınız.
 Teyellediğiniz kol ağzına makine
çekiniz.
 Teyelini temizleyiniz.

 Makine ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Dikiş paylarının 0,5cm den daha ince
olmamasına dikkat ediniz.

 Dikiş paylarını inceltiniz.
 Payları manşetin içine doğru ütüleyiniz
 Manşeti kol ağzına teyelleyiniz.

 Teyellediğiniz yerden makine çekip
teyeli temizleyerek ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evet

Hayır

Manşet ile kol ağzı temizleme işlemi, yırtmaç çalışılmış kol
parçası ve basit manşeti hazırladınız mı?
Kol altı ve üst kenar temizliğini yaptınız mı?
Kol altı dikişini diktiniz mi?
Dikiş payını ikiye açarak ütülediniz mi?
Kol ağzında pili yerlerini belirlediniz mi?
Manşeti kol ağzına tekniğine uygun olarak yerleştirdiniz mi?
Yerleştirdiğiniz yerden makinesini çektiniz mi?
Dikiş paylarını incelttiniz mi?
Payları manşetin içine doğru ütülediniz mi?
Manşeti kol ağzına teyelleyerek makinesini çektiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Değerlendirme
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.3.2. Volan-Fırfır ile Kol Ağzı Temizleme İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Volan kalıbı iç dairesinin çevresi kol
ağzı genişliği kadar olmasına dikkat
ediniz. Büzgülü volan isterseniz iç daire
çevre ölçüsünü daha fazla verebilirsiniz.
 Volan ile kol ağzı temizleme işlemleri
için gerekli kalıpları hazırlayınız.
 Kalıbı
kumaşa
yerleştirerek
kenarlarından sabunla çiziniz.

 Dikiş payı vererek kesiniz.
 Volanın
yapınız.

dış

kenarının

temizliğini

 Kenar temizliğini overlok, sürfile ile
yapabilirsiniz ya da çok ince olarak
kıvırabilirsiniz

 Volan kenarını 0.5 cm’den kıvırıp
teyelleyiniz.
 Kenara paralel olacak şekilde 3mm’den
makine çekiniz.
 Teyeli temizleyerek ütüleyiniz.
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 Kol altı ve üst kenarının kenar
temizliğini yapınız.
 Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde kol
dikişlerini üst üste getirip iğneleyiniz.
 Dikiş payını 1 cm’den sabunla çiziniz
 Çizmiş
olduğunuz
dikiş
payını
teyelleyerek makinesini çekiniz.
 Teyelinizi temizleyerek dikiş payını
ikiye açarak ütüleyiniz.

 Kol ağzı ile volan iç dairesinin birbirini
izleyecek şekilde olmasına dikkat ediniz.

 Kol ağzı ile volanı yüz yüze gelecek
şekilde yerleştiriniz.
 Kol ağzına paralel olacak şekilde 1  Dikiş
başlangıcı
ve
cm’den teyelleyerek makinesini çekiniz.
sağlamlaştırma yapınız.
 Teyeli temizleyerek ütüleyiniz.

 Overlok
çekebilir
yapabilirsiniz.

 Dikiş payının kenar temizliğini yapınız.
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veya

sonunda

sürfile

 Makinenin ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.
 Dikiş paylarını kol içine doğru
ütüleyerek kol ağzına 1mm den (çıma)
makine çekiniz.

85

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

Volan-fırfır ile kol ağzı temizleme işlemleri için gerekli kalıpları
hazırladınız mı?
Kalıpları tekniğe uygun olarak kumaşa yerleştirip kestiniz mi?

3

Volan kenarını 0,5cmden kıvırıp teyellediniz mi?

4

Kenara paralel 3mm’den makine çektiniz mi?

5

Kol alt ve üst kenar temizliğini yaptınız mı?

6

Kol altı makinesini çektiniz mi?

7

Dikiş payını incelttiniz mi?

8

Dikiş payını ikiye açıp ütülediniz mi?

9

Kol ağzı ve volanı yüzyüze gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?

10

Kol ağzına paralel makinesini çektiniz mi?

11

Dikiş payını incelttiniz mi?

12

Teyeli temizleyerek ütülediniz mi?

13

Dikiş payının kenar temizliğini yaptınız mı?
Dikiş paylarını kol içine ütüleyerek 1mm’den makine çektiniz
mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

1

14
15
16

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.3.3. Baskı ile Kol Ağzı Temizleme İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bu uygulama faaliyeti içi 1 adet kesilmiş
kol parçasını hazırlayınız.
 Kol altı dikiş yeri ve üst kenarının kenar
 Overlok veya sürfile yapabilirsiniz.
temizliğini yapınız.
 Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde kol
dikişlerini üst üste getirip iğneleyiniz.
 Dikiş payını 1 cm’den sabunla çiziniz.
 Çizmiş olduğunuz dikiş payını
teyelleyiniz.
 Teyelli yerden makine çekiniz.
 Teyelinizi temizleyerek dikiş payını
ikiye açarak ütüleyiniz.
 Kol ağzını içe doğru 3 cm kıvırarak
ütüleyiniz..
 Kıvırdığınız payın kaymaması için
kenara 1 cm paralel teyelleyiniz.

 Baskı dikişinin ön yüzden
görünmemesine özen gösteriniz.

 Kol ağzına baskı dikişi yapınız.

87



Teyeli temizleyerek ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Baskı ile kol ağzı temizleme işlemleri için gerekli kol parçasını
hazırladınız mı?
Kol altı dikiş paylarının ve üst kenar ile kol ağzının kenar temizliğini
yaptınız mı?
Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde kol dikişlerini üst üste getirip
iğnelediniz mi?
Dikiş payını 1 cm’den sabunla çizdiniz mi?
Çizmiş olduğunuz dikiş payını teyelleyerek makinesini çektiniz mi?
Teyelinizi temizleyerek dikiş payını ikiye açarak ütülediniz mi?
Kol ağzını içe doğru 3cm kıvırarak ütülediniz mi?
Kıvırdığınız payın kaymaması için kenara 1cm paralel teyellediniz
mi?
Kol ağzına baskı dikişi yaptınız mı?
Teyeli temizleyerek ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.3.4. Hazır Gereçlerle Kol Ağzı Temizleme İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir önceki uygulama faaliyetinde olduğu  Kol kesimi sırasında kol ağzına 1 cm
gibi kolu hazırlayınız.
dikiş payı veriniz.

 Hazır harcı kol ağzına iğneleyerek
yerleştiriniz.
 Kol ağzına paralel olacak şekilde 1
cm’den teyelleyiniz.

 Ütü ayarını kullandığınız malzemeye
uygun olarak ayarlayınız.

 Makinesını çekerek teyeli temizleyiniz.

 Makinenin ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Dikiş paylarını kol içine doğru yatırarak
kol ağzına 1 mm’den makine çekiniz.
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 Kolu ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

Hazır gereçlerle kol ağzı temizleme işlemi için kol parçası ve
malzemeleri hazırladınız mı?
Hazır harcı kol ağzına yerleştirdiniz mi?

3

Kol ağzına 1cm den teyellediniz mi?

4

Makinesini çekerek teyelleri temizlediniz mi?
Dikiş paylarını kol içine doğru yatırarak kol ağzına makine
çektiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

1

5
6
7

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.3.5. Biye ile Kol Ağzı Temizleme İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler
 Bir önceki uygulama faaliyetinde olduğu  Kol kesimi sırasında kol ağzına 1 cm
gibi kolu hazırlayınız.
dikiş payı veriniz.

 Genişliği 4cm, uzunluğu kol ağzı kadar
olan biye parçası hazırlayınız.

 Biyeyinin iki kenarını birleştirerek 1cm
den makine çekiniz.
 Dikiş payını ikiye açarak ütüleyiniz.

 Biyenin yüzünün kolun tersinde olmasına
dikkat ediniz.
 Kol alt dikişi ve biye dikişinin üst üste
gelmesine dikkat ediniz.
 Biyenin dikişi ile kol dikişini üst üste
gelecek şekilde yerleştiriniz.

93

 Teyelleri temizlemeyi unutmayınız.

 Makine dikişini çekiniz.
 Dikiş paylarını incelterek biyeye doğru  Dikiş paylarının 0,5cm den daha az
ütüleyiniz.
olmamasına dikkat ediniz.

 Biyeyi kol ağzındaki
katlayarak teyelleyiniz.

dikiş

üzerine

 Makine ayarlarını
unutmayınız.

 Teyel üzerine 1 mm’den(çıma) çekiniz.
 Teyeli temizleyerek ütüleyiniz.
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kontrol

etmeyi

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4

6
7

Dikiş paylarını incelterek biyeye doğru ütüleyiniz.

8

Biyeyi kol ağzı dikişi üzerine katlayarak teyellediniz mi?

9

Makinesini çektiniz mi?

10

Son kontrollerini yaparak ütülediniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

11
12

Hayır

Biye ile kol ağzı temizleme işlemi için kol parçasını hazırladınız
mı?
Genişliği 4cm, uzunluğu kol ağzı kadar olan biye parçasını
hazırladınız mı?
Biyeyinin iki kenarını birleştirerek 1cm den makine çektiniz mi?
Dikiş payını ikiye açarak ütülediniz mi?
Biyenin dikişi ile kol dikişini üst üste gelecek şekilde
yerleştirdiniz mi?
Makinesini çekerek ütülediniz mi?

5

Evet

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

95

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında cep çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Dikimi yapılmış bluzleri ve bluzlerde kullanılan cep çeşitlerini inceleyiniz.
Arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. CEP TEKNİK ÇALIŞMALARI
3.1. Cep Çeşitleri ve Özellikleri

Cep, giysilerde gereksinme veya süs olarak kullanılan bir parçadır. Giysilere cep
uygulanırken model, kumaş ve vücut özelliklerine dikkat edilmelidir.
Cepler 2 şekilde incelenir.



Aplike Cepler: Giysinin üzerine dikilen ceplerdir.

Düz Cep

Körüklü Cep
Torbalı Cepler:

Dikişten Açılan Cepler

İlik Cep

Kapaklı İlik Cep

Yelek Cep
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3.2. Aplike Cepler ve Dikim İşlemleri
3.2.1. Aplike Cep

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Aplike cebi monte etmek için 30x20 cm
lik kumaş hazırlayabilirsiniz.

 Aplike cep için kalıp hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa D.B.İ.yönünde
yerleştiriniz.
 Cep kalıbının kenarlarından sabunla
çiziniz.
 Cep ağzına 2 cm diğer kenarlara 1cm
dikiş payı vererek kesiniz.

 Cep ağzının kenar temizliğini yaparak
2cm’den katlayıp ütüleyiniz.

 Makinenin ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.
 Cep ağzına 1,5cm genişliğinde makine
dikişi çekiniz.
 İşaretlemede kullandığınız malzemenin
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leke bırakmamasına dikkat ediniz.

 Cep kalıbınızı cep üzerine yerleştirerek
kenarlarından sabunla çiziniz.

 Ütü ayarlarını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Çizmiş olduğunuz kalıp kenarlarından
düzgünce katlayarak, ütüleyiniz.

 Cebi kumaş üzerine D.B.İ. yönünde
yerleştireceğinizi unutmayınız.
 Hazırladığınız cebi monte edeceğiniz
kumaş üzerine yerleştirerek iğneleyiniz.

 Cebin kenarlarından teyelleyerek
kumaşa sabitleyiniz.
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 Makine dikişine cep ağzından başlayınız.
 Cep ağzına sağlamlaştırma yapınız.
 Cep köşe makinesini yaparken iğne
içeride iken döneceğinizi hatırlayınız.

 Cep kenarına çıma (1mm) çekiniz.
 Cebi monte ettiğiniz parçanın kenar
temizliğini yaparak ütüleyiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Aplike cep için gerekli parçayı ve cep kalıbını hazırladınız mı?

2

Kalıbı kumaşa D.B.İ.yönünde yerleştirdiniz mi?

3

Cep kalıbının kenarlarından sabunla çizdiniz mi?
Cep ağzına 2cm diğer kenarlara 1cm dikiş payı vererek kestiniz
mi?
Cep ağzının kenar temizliğini yaparak 2 cm’den katlayıp
ütülediniz mi?
Cep ağzına 1,5 cm genişliğinde makine dikişi çektiniz mi?

4
5
6
7

Cep kalıbınızı cep üzerine yerleştirerek kenarlarından sabunla
çizdiniz mi?

8

Çizmiş olduğunuz kalıp kenarlarından düzgünce katlayarak,
ütülediniz mi?
Hazırladığınız cebi monte edeceğiniz kumaş üzerine yerleştirerek
iğnelediniz mi?
Cebin kenarlarından teyelleyerek kumaşa sabitlediniz mi?

9
10
11

13

Cep kenarına çıma (1mm) çektiniz mi?
Cebi monte ettiğiniz parçanın kenar temizliğini yaparak ütülediniz
mi?
Kenar temizliğini yapıp ütülediniz mi?

14

Zamanı iyi kullandınız mı?

15

Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

16

Ütü yaparken gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?

12

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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3.2.2. Körüklü Cep

UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

Öneriler

 Körüklü cebi monte etmek için 30x20 cm
ölçülerinde kumaş hazırlayabilirsiniz.
 Körük parçasını 5cm genişliğinde ve cep
kenarının uzunluğunda hazırlayınız.
 Körüklü cep için kalıp hazırlayınız.
 Kalıbı kumaşa D.B.İ.yönünde
yerleştiriniz
 Cep kalıbının kenarlarından sabunla
çiziniz.
 Cep ağzına 2cm, diğer kenarlara 1cm
dikiş payı vererek kesiniz.

 Cep ağzının pili yerlerini tespit edip
iğneleyiniz.

 İğnelediğiniz yerleri teyelleyiniz.
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 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapınız.

 Cep ağzından aşağıya doğru 4cm kadar
pili kenarlarına makine çekiniz.

 Verev kestiğiniz parçayı cep kenarına
yerleştirerek iğneleyiniz.
 Cep kenarına 1 cm’den teyel alınız.

 Teyel üzerinden makine çekiniz.

 Köşelerin net olması için makine
çekerken köşelerde verev parçayı
çıtlatarak çevirebilirsiniz.

 Köşe dikişini çıtlatınız.
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 Köşe payı keserken makine dikişini
kesmemeye dikkat ediniz.
 Köşeyi üçgen şeklinde keserek
ütüleyiniz.

 Cep ağzını 2cm’den kıvırıp ütüleyerek 1
cm’den makine çekiniz.
 Cebin kenarını körük parçası
görünmeyecek şekilde katlayıp
ütüleyiniz.
.
 Makine ayarını kontrol etmeyi
unutmayınız.
 Dikiş başlangıcı ve sonunda
sağlamlaştırma yapmayı unutmayınız.
 Cep kenarına 1 mm’den makine çekiniz.

 Körüğün kenarını içe doğru 0.5 cm den
teyelleyiniz.
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 Körük parçası 1mm cebin içerisinde
kalacak şekilde ana parça üzerine
yerleştirerek iğneleyiniz.

 Teyelleyerek 1 mm’den makine çekiniz.
 Cep ağzının köşelerini makine ile
dikiniz.

 Bu dikişi körüğün net durması için
yapabilirsiniz.

104

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla
değiştirerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Evet

Hayır

Körüklü cep için gerekli kalıp ve malzemeleri hazırladınız mı?
Kalıbı kumaşa D.B.İ.yönünde yerleştirdiniz mi?
Cep kalıbının kenarlarından sabunla çizdiniz mi?
Cep ağzına 2cm, diğer kenarlara 1cm dikiş payı vererek kestiniz
mi?
Cep ağzında pili yerlerini tespit edip iğnelediniz mi?
İğnelediğiniz yerleri teyellediniz mi?
Cep ağzından aşağıya doğru 4 cm kadar pili kenarlarına makine
çektiniz mi?
Verev kestiğiniz parçayı cep kenarına yerleştirerek iğnelediniz mi?
Cep kenarına 1 cm’den teyel aldınız mı?
Teyel üzerinden makine çektiniz mi?
Köşe dikişini çıtlattınız mı?
Köşeyi üçgen şeklinde keserek ütülediniz mi?
Cep ağzından 2cm kıvırıp ütüleyerek 1cm den makine çektiniz mi?
Cebin kenarını körük parçası görünmeyecek şekilde katlayıp
ütülediniz mi?
Cep kenarına 1mm den makine çektiniz mi?
Körüğün kenarını içe doğru 0.5 cm’den teyellediniz mi?
Körük parçası 1 mm cebin içerisinde kalacak şekilde ana parça
üzerine yerleştirerek iğnelediniz mi?
Teyelleyerek 1 mm’den makine çektiniz mi?
Cep ağzının köşelerini makine ile diktiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modüldeki öğrenme faaliyeti 1-2-3’ü başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki
modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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ÖREN Şahinaz, Uygulama Ders Notları ve Teknik Çalışmaları
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