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AÇIKLAMALAR 

 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği  

MODÜLÜN ADI Boxer Kalıbı  

MODÜLÜN TANIMI 

Erkek iç giyim ölçülerinde boxer kalıbı çizimi ve şablon 

hazırlama, seri farkları tablosundaki farklarını görebilme, 

sıçrama noktalarının yönlerini ve oranlarını kullanarak seri 

çizimini yapabilme, boxer dikiminde kullanılacak kumaş ve 

yardımcı malzeme özelliklerini bilme, pastal resmi 

hazırlayabilme, malzeme hesabı yapabilme becerisinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL “Erkek Külot Kalıbı” modülünü başarmış olmak  

YETERLİK 
Anlatım, soru cevap, grup çalışması, tartışma, bireysel veya 

grup araştırmaları vb. yöntem ve teknikleri kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci / kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 

tekniğine uygun boxer kalıbı hazırlayabilecektir. 

Amaçlar 

1. Boxer kalıbını tekniğine uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Boxer seri çizimini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

3. Boxer ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını 

verimlilik ilkelerine göre yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kalıp atölyesi, aydınlık ortamda  

Donanım: Kâğıt, kalem, karton, silgi, çizim masası, eşel, 

pistole, mezura, riga, cetveller, çizim masası, yazı tahtası 

kalemi / tebeşiri silgi vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayatın kolaylaşması için erkek iç giyim üretimi alanında her geçen gün, her geçen yıl 

yeni bir şeyler ortaya konulmakta bunun yanında güzelliğe ve estetiğe de önem 

verilmektedir. Boxer, pantolon içinde fazlalık yapmadığı gibi pantolon çıkartıldığında da 

görüntüsü estetik bir giysi olarak erkek iç giyiminde yer almaktadır.  

 

Bu modülün sonunda boxer kalıbını, tekniğine göre hazırlayabileceksiniz. Şablon 

çizimini yapabilecek hatta örnek dikimini de yapabileceksiniz. Boxer seri çizimini 

yapabilecek, boxer dikiminde kullanılan kumaşlar hakkında bilgiye sahip olup kullanım 

özelliğine göre kumaş seçimini yapabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak boxer kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Boxer modelleri araştırınız. 

 Boxer yapımında kullanılan ana malzeme (kumaş) çeşitlerini araştırınız. 

 Boxer kalıplarını inceleyiniz. 

 Bulduğunuz boxer modellerinin model analizini sınıfınızdaki diğer 

arkadaşlarınızla birlikte yapınız. 

 

1. BOXER KALIBI 
 

1.1. Boxer Model Analizi İşlemleri 
 

Boxer kalıbı çizimi için model analizi yaparken boxer dikiminde kullanılacak ana 

malzeme (kumaş) ve yardımcı malzemenin özellikleri göz önünde bulundurularak ana (baz) 

kalıp çizimi üzerine model uygulama işlemi de yapılabilir. Bu modülde kullanılan boxer 

kalıbı beli lastikli temel (baz) kalıptır.  

 

1.2. Boxer Dikiminde Kullanılan Kumaş Özellikleri 
 

Boxer dikiminde kullanılan kumaşlar dokuma ya da örme kumaşlardır. Dokuma 

kumaşlarda;  poplin, pazen, terikoton vb. pamuklu kumaşlar tercih dilmelidir. Örme 

kumaşlar; penye ve özel örme kumaşlardır. İpek saten gibi kumaşlarda özel olarak 

kullanılabilecek boxer kumaşlarıdır. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.3. Boxer Kumaşında Esneme-Çekme Testleri ve Oran 

Hesaplamaları  
 

Esneme ve Bolluk Hesapları  

 

İç giyim kalıbı hazırlarken ürün ve model özelliğine göre çıplak beden ölçüsüne 

bolluk ilaveleri eklenir veya esneme payları eksiltilir. 

 

Bolluk ilaveleri 

 

Gecelik, sabahlık, pijama takım vs. iç giyim üzerine giyilen ürünlerin kalıbı 

hazırlanırken (model ve kumaş özelliği dikkate alınarak) çıplak beden ölçüsüne bolluk 

ilaveleri yapmak gerekir. 

 

Örnek: Yuvarlak örme kumaştan hazırlanan bir sabahlık için verilen bolluk ilaveleri; 

 

Ölçü adı Çıplak beden ölçüsü Bolluk Bitmiş ölçü 

Göğüs çevresi 88 cm 22 cm 110 cm 

 

Esneme payları 

 

Tene giyilen ve genellikle elastik kumaşlar kullanılan ürünlerin kalıbı hazırlanırken 

(model ve kumaş özelliği dikkate alınarak) çıplak beden ölçülerinden esneme paylarının 

eksiltilmesi gerekir. Elastik kumaşlarda esneklik temel problemdir. Birçok esneklik 

hesaplama formülü vardır. Ancak firmalar kendi yöntem ve tecrübelerini kullanarak ürün 

ölçülerini oluşturmaktadır. 

 

Esneme payının alınması 

 

Üründe kullanılacak kumaş canlı veya cansız mankene sarılır (Kumaşın esneme 

özelliği aşırı kullanılmamalı.). Esnetilmiş kumaş ve beden ölçüsü alınıp esneme değeri (%) 

hesaplanır. 

 

Formül 

 
 Beden ölçüsü – Esnetilmiş (yıkanmış) kumaş ölçüsü 

Esneme değeri  =        x 100 
    Beden ölçüsü 

Örnek: 

 

Beden ölçüsü                    = 75 cm 

Esnetilmiş kumaş ölçüsü = 60 cm ise :  Esneme Değeri = [(75-60) / 75] X 100= %20 
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1.4. Boxer Kalıbı Çizim İşlemleri 
 

MODEL ANALİZİ 

FİRMA ADI:X BEDEN NO: 

                     50 (M) 

İŞ NO          :1 

SAYFA NO :1 

ÜRÜN: BOXER 

KALIBI 

TARİH:2012 SEZON: DÖRT MEVSİM 

1 BASEN 1/2 53,5 cm PARÇA LİSTESİ 

2 BEL 88 cm KUMAŞ 

  

-ÖN-ARKA: 2adet      
 

3 OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ 30,7 cm 

4 KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ 22,1 cm 

5 ÖN BALDIR 6 cm 

6 ARKA BALDIR 10,7 cm ALINACAK MALZEMELER 

 Boxer kumaşı 

 90 cm 4 cm genişliğinde lastik 

 Renginde makara 

Ölçüler cm olarak ve ön-arka baldır ölçüleri 

hesaplama sonucu ölçüleridir. 

 

GRAFİK ÇİZİM MODEL ANALİZİ 

 

Beli lastikli ön-arka tek parça (ön 

ortasından arka ortasına) 

DİKİŞ PAYLARI 

 Lastik genişliği kapanma payı 5 

cm 

 Dikiş payı 1 cm 

 Paça kıvırma payı 2 cm 

 Sol ön patı için 4 cm+4 cm 

 Sağ ön pat dikiş payı 1 cm 

 Sağ ön patı için 4 cm+4 cm 

(Şablon üzerinde verilmiştir.) 
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MALZEME ÖRNEKLERİ 

BOXER KUMAŞI 

 

 

LASTİK DİKİŞ İPLİĞİ 

 

Boxer kalıbı çizimi 

50 BEDEN (m) 

 

 ÖLÇÜLER BOLLUK BİTMİŞ ÖLÇÜ 

BASEN 102 cm 5 cm 107 cm 

BEL 88 cm   

OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ 30 cm 0,7 cm 30,7 cm 

KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ 22,2 cm   

 

 

ÖLÇÜ HESAPLAMALARI: 

ÖN BALDIR: 1/2 BASENIN 1/10 + 0,7 CM = 6 CM 

ARKA BALDIR: BASENIN 1/10 =10.7 CM  

 

Çizim 1.1. Boxer Kalıbı Çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Boxer kalıbı çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1-2 numaraları için sayfamızın soluna bir 

dik çiziniz ve oturuş yüksekliği ölçüsünü 

30,7 cm alınız. 

 1-2 noktalarından sağa doğru bir dik 

çiziniz ve ½ basen ölçüsü 53,5 cm 

işaretleyiniz (3-4 noktaları).  

 3-4 noktalarını birleştiriniz. 

 1-3 noktalarından aşağı kalça düşüklüğü 

22,1 cm ölçünüz(5-6 noktaları). 

 1-3 ve 2-4 arasının ½’sini alınız (7-8 

noktaları). 

 4 noktasından sağa (dışarı) ön baldır 

ölçüsü 6 cm işaretleyiniz (9 noktası). 

 2 noktasından arka baldır ölçüsü 10,7 cm 

işaretleyiniz (10 noktası). 

 3 noktasından ön bel girişi 1,2cm (0-2 cm 

arası değişir) işaretleyiniz (11 noktası). 

 7 noktasında yukarı 0-0,5 cm yükseltilir 

(12 noktası). 

 9 noktasından aşağıya iç bacak boyu 5cm 

işaretleyiniz (13 noktası). 

 13 noktasından dik açı ile sola paça girişi 

2 cm işaretleyiniz (14 noktası). 

 10 noktasından aşağıya bir dik çizerek 

arka baldır düşme payı 3 cm işaretleyiniz 

(15 noktası). 

 15 noktasından aşağı iç bacak boyu 5cm 

işaretleyiniz (16 noktası). 

 16 noktasından sağa doğru paça girişi 

2cm işaretleyiniz (17 noktası). 

 1 noktasından arka bel girişi 2 cm 

işaretleyiniz (18 noktası). 

 18 noktasından yukarıya bir dik çizip arka 

ağ çıkıntısını 2,5 cm işaretleyiniz (19 

noktası). 

 8 noktasından aşağıya 2 cm (çizgiyi 

uzatarak) işaretleyiniz (20 noktası). 

 Boxer kalıbının son şeklini vermek için, 

11-12 noktalarını ve 12-19 noktalarını 

 Kalıp çizimine başlarken çizim için 

gerekli malzemelerinizin olmasına özen 

gösteriniz. 

 

 Sayfamızı yatay kullanmalıyız.  

 

 Dik açıların tam 90 derece olmasına 

özen gösteriniz. 

 

 Nokta numaralarını renkli kalemle ya da 

yuvarlak içine alabilirsiniz.  

 Ölçülerinizin doğruluğundan emin 

olunuz. 

 

 Son çizimlerinizde çizgilerinizin düzgün 

ve net olmasına özen gösteriniz. 

 

 Kalıba son şeklinin verilmesi işleminde 

önce temiz silinecek bir kalem 

kullanarak ve bastırmadan çizip daha 

sonra örneğe uygun olup olmadığını 

kontrol ediniz ve renkli kalemle çiziniz. 

 

 Renkli kalem çizimlerinizde çizgilerin 

düzgün, temiz ve net olmasına özen 

gösteriniz. 

 

 Çalışmalarınızın temiz, düzenli ve göze 

hoş görünmesine özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ayrı ayrı cetvelle birleştiriniz (bel çizgisi).  

 19-12-11 noktalarında aşağıya lastik 

genişliği 5 cm işaretleyerek bel çizgisine 

paralel çiziniz. 

 

 19-4 ve 11-6 noktalarını cetvelle 

birleştiriniz. 

 6-9 noktalarını ön ağ olarak çiziniz. 

 9-14 noktalarını cetvelle (ön iç paça) 

çiziniz.  

 5-15 noktalarını arka ağ olarak çiziniz. 

 15-16 noktalarını (arka iç paça) çiziniz. 

 14-20 noktalarını pistolenin uzun kavisli 

yeriyle çiziniz. 

 16-20 noktalarını pistole yardımı ile 20 

noktasından uzun kavisli yeriyle başlayıp 

yine aynı yeriyle pistoleyi ters çevirerek 

16 noktasıyla birleştiriniz.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kağıdınızın sol tafına dik çizdiniz mi?   

2. Oturuş yüksekliği ölçüsünü 1 noktasından doğru olarak işaretleyip 

2 noktasını buldunuz mu? 

  

3. 1-2 noktalarından sağa doğru dik açı yaparak 3-4 noktalarını 

işaretlediniz mi? 

  

4. 1-2 ve 3-4 noktalarını dik açılara dikkat ederek birleştirdiniz mi?   

5. 1-3 noktalarından 2-4 noktalarına doğru K düşüklüğü ölçüsünü 

doğru işaretledip 5-6 noktalarını bulup cetvelle birleştirdiniz mi? 

  

6. 1-3 ve 2-4 noktalarının ½ ölçüsünü doğru işaretlediniz mi? 
  

7. Ön ağ ve arka ağ ölçülerini doğru yerlerinden aldınız mı?   

8. Ön bel girişi ölçüsünü ve yan dikiş yüksekliği ölçüsünü doğru 

aldınız mı? 

  

9. Ön ağ ölçüsünden iç paça ölçüsünü alırken dik açıya dikkat ettiniz 

mi? 

  

10. Ön içpaça girişini ölçerken dik açıya dikkat ettiniz mi?   

11. Arka ağ düşüklüğü ve iç paça ölçüsünü alırken dik açıya dikkat 

ettiniz mi? dik açıya dikkat ettiniz mi? 

  

12. Arka iç paça girişini ölçerken dik açıya dikkat ettiniz mi? 
  

13. Arka bel girişi ve arka bel yüksekliği ölçüsünü alırken dik açıya 

dikkat ettiniz mi? 

  

14. Yan dikiş çizgisinden paça inme ölçüsünü alırken dik açıya dikkat 

ettiniz mi? 

  

15. Boxer kalıbına son şeklini verirken ön orta ve arka orta çizgisini 

çizerken cetvel kullandınız mı? 

  

16. Bel çizgisini çizerken yan dikişte sıfırlanacak şekilde cetvel 

kullandınız mı? 

  

17. Ön ağ ve arka ağ çiziminde pistolenin uygun kavislerini kullandınız 

mı? 
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18. İç paça çizgilerinde cetvel kullandınız mı? 
  

19. Paça çizgisini çizerken modüldeki kalıp çizgisine uygun çizdiniz 

mi? 

  

20. Çizimi yaparken temizlik kurallarına ve düzene dikkat ettiniz mi? 
  

21. Çizimi yaparken zaman tasarrufuna dikkat etttiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.5. Boxer Kalıbı Şablon Çizim İşlemleri 
 

 

Çizim 1.2. Boxer Kalıbı Şablon Çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Boxer kalıbı şablon çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bel çizgisinde paralel 5 cm lastik payını 

işaretleyerek çiziniz. 

 Ön pat çiziminde cetvel yardımı ile 4 

cm+4 cm işaretleyiniz ve çiziniz. 

 Paça kıvırma payı 2 cm olmak üzere 

diğer yerlerinden (bel, ön ve arka 

ağ)dokuma kumaşlar için 1 cm, örme 

kumaşlar için 0,7mm işaretleyerek 

çiziniz. 

 Paça payını esnek olmayan kumaşlarda 

kıvrıldığında meydana gelecek fazlalığa 

dikkat ederek çiziniz. 

 Şablon üzerinde olması gerekenleri 

işaretleyiniz ve yazınız (ön-arka ortası, 

düz, boy, iplik işareti,  yan dikiş vb.). 

 Çizgilerin paralel, temiz ve net olasına 

özen gösteriniz. 

 Şablon üzerinde olması gereken yazı 

ölçü ve işaretlerin tam ve doğru 

olduğundan emin olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bel çizgisine paralel 5 cm lastik payını işaretleyerek çizdiniz mi?   

2. Ön pat için cetvel ile 4 cm+4 cm işaretleyip çizdiniz mi? 
  

3. Paça kıvırma payı 2 cm olmak üzere diğer yerlerinden (bel, ön ve 

arka ağ) 1cm işaretleyerek çizdiniz mi? 

  

4. Şablon üzerinde olması gerekenleri işaretlediniz mi?   

5. Şablon üzerinde olması gereken bilgileri yazınız  

6. (ön-arka ortası, yan dikiş vb.). 

  

7. Şablon çiziminde temizliğe dikkat ettiniz mi? 
  

8. Şablon çiziminde düzene dikkat ettiniz mi? 
  

9. Şablon çiziminde çizgilerin düzgün ve net olmasına dikkat ettiniz 

mi? 

  

10. Şablon çiziminde zamandan tasarrufa dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Boxer dikiminde kullanıl an kumaş çeşitleri aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Örme kumaşlar 

B) Dokuma kumaşlar 

C) Naylon dokuma kumaşlar 

D) İpek saten kumaşlar 

 

2. Boxer dikiminde kullanılan kumaş isimlerinden değildir? 

A) Naylon 

B) Poplin  

C) Penye 

D) İpek saten  

 

3. “İç giyim kalıbı hazırlarken …………………………….. göre …………………. 

ölçüsüne ……………………….. veya ……………………… eksiltilir.” cümlesinin 

eksik yerlerine aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı seçiniz. 

A) Ürün ve model özelliğine - bolluk ilaveleri eklenir - esneme payları - bolluk 

ilaveleri eklenir 

B) Ürün ve model özelliğine -  çıplak beden - bolluk ilaveleri eklenir - esneme payları 

C) Model özelliğine - çıplak beden - bolluk ilaveleri eklenir - esneme payları 

D) Model özelliğine - çıplak beden- esneme payları - bolluk ilaveleri eklenir 

 

4. İç giyim kalıbı hazırlanırken bolluk ilavesi verilecek giysi çeşitleri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gecelik, sabahlık, pijama, boxer 

B) Külot 

C) Sütyen  

D) Model ve kumaş özelliğine göre  

 

5. İç giyim esneme değeri (%)hesaplama işleminde esnetme işlemi nasıl yapıldığını 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklamaktadır? 

A) Üründe kullanılacak kumaş canlı veya cansız mankene sarılır. 

B) Üründe kullanılacak kumaş canlı veya cansız mankene sarılır. Esnetilmiş kumaş ve 

beden ölçüsü alınıp esneme değeri (%) hesaplanır. 

C) Esnetilmiş kumaş ve beden ölçüsü alınıp esneme değeri (%) hesaplanır. 

D) Model ve kumaş özelliğine göre kumaşın esneme özelliği aşırı kullanılmamalıdır. 

 

6. İç giyim ana ve yardımcı malzeme seçiminde tercih edilecek kumaş özelliklerini 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklamaktadır? 

A) Pamuklu kumaşlar ve uyumlu yardımcı malzemeler 

B) Örme, dokuma kumaşlar  

C) İç giyimde kullanılan kumaşlar dokuma ya da örme kumaşlardır 

D) Keten kumaşlar 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak boxer seri çizimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Boxer seri çizim örneklerini inceleyiniz. 

 

2. BOXER SERİ ÇİZİMİ 
 

Boxer ölçüleri ve seri farkları tablosu 

 

 S(48)  M(50)  L(52)  XL(54) 

BEL 1,5  75,5  9,5  84,5 

FARK  4  4  4  

BASEN 6  80  84  88 

FARK  4  4  4  

OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ 24,7  25,5  26,3  27,1 

FARK  0,8  0,8  0,8  

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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SIÇRAMA NOKTALARI, YÖNLERİ VE ORANLARI 

 

 

Çizim 2.1. Sıçrama noktaları, yönleri ve oranları 
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SERİ SIÇRAMA ORANLARI 

 

 

Çizim 2.2. Seri-sıçrama oranları 

SERİ ÇİZİMİ 

 

Çizim 2.3. Seri çizimi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Boxer seri çizimini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sıçrama noktalarını yönlerini ve 

oranlarını belirleyiniz. 

 Şablon üzerinden kopya alınız. 

 Sıçrama noktalarını ve yönlerini 

belirleyiniz. 

 Sıçrama oranlarını yazınız. 

 Seri çizimi yapınız. 

 Her beden için gerekli seri farklarını 

sıçrama yönleri üzerinde işaretleyiniz. 

 Her bedenin kendisine ait seri 

farklarını işaretlerinden şablon ve 

cetvel yardımı ile çiziniz. 

 Çizgilerin hangi bedene ait olduğunu 

belirtiniz (S, M, L, XL). 

 Seri çizimine bakınız. 

 Seri yönlerini çizerken dik açılara 

dikkat ediniz. 

 Sıçrama oranlarını şekilde olduğu gibi 

alınız. 

 Seri çiziminde dikkat edilmesi gereken 

özelliklere dikkat ediniz. 

 Seri çiziminde yeni bedenleri çizerken 

baz kalıba ait şablonu kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kopyasını aldığınız şablonun doğruluğundan emin oldunuz mu?   

2. Sıçrama noktalarını ve yönlerini doğru belirlediniz mi?   

3. Her beden için gerekli seri farklarını sıçrama noktalarından ve 

yönleri üzerinde doğru olarak işaretlediniz mi? 

  

4. Her bedenin kendisine ait seri farklarını, işaretlerinden şablon ve 

cetvel yardımı ile modüldeki çizime uygun olarak çizdiniz mi? 

  

5. Çizgilerin hangi bedene ait olduğunu (S, M, L, XL) belirttiniz mi?   

6. Seri çiziminde temizliğe dikkat ettiniz mi?   

7. Seri çizimi yaparken düzene dikkat ettiniz mi?   

8. Seri çiziminde çizgilerin düzgün ve net olmasına dikkat ettiniz mi?   

9. Seri çiziminde zamandan tasarrufa dikkat ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında boxer 

ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını verimlilik ilkelerine göre yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Boxer pastal planı örneklerini inceleyiniz. 

 

3. BOXER ANA VE YARDIMCI MALZEME 

HESAPLAMALARI 
 

3.1. Boxer Dikiminde Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler  
 

 Ana malzemeler 

 Kumaş 

 

 Yardımcı malzemeler 

 Tela 

 İç çamaşırlık lastik 

 Düğme 

 İplik 

 

3.2. Boxer Pastal Planı Hazırlama İşlemi 
 

Hazır giyim üretiminde üretimi yapılacak kalıplar serileştirme işleminde sonra pastal 

atımı işlemi için hazırlanır. Hazırlama aşamasında işletmenin kesim masası ebatları dikkate 

alınır. Modelhanede hazırlanan kesim planına pastal resmi (planı) adı verilir.  

 

Pastal planı hazırlama  

 

Kumaş eni: 140 cm 

Kumaş boyu: 50 cm 

Ölçek: 1/4 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çizim 3.1. Tek kat pastal planı hazırlama 

 

Çizim 3.2. Çift kat kumaşa pastal planı hazırlama  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Boxer ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını verimlilik ilkelerine gore yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şablon üzerinden kopya alınız. 

 Şablonları ön ortası pat çizgisini düz 

ipliğe yerleştiriniz. 

 Şablonun en yüksek yerlerinden 

metrajını alınız.  

 Pastal planının üzerine kumaş eni ve 

kumaş boyunu not ediniz. 

 Pastal çiziminde 50 (M) beden için 

pastal hazırlanmıştır. 

 Pastal planı hazırlarken dokuma / örme 

kumaşa ait özelliklere dikkat ediniz.  

 Özellikle çizgili kumaşlarda ön pat 

çizgisinin düz ipliğine getirilmesi 

görüntüsü açısından uygun olur. 

 Pastal planının üzerine kumaş eni ve 

kumaş boyunu not etmeyi ihmal 

etmeyiniz. 

 Boxer pastal planı hazırlarken 

işletmeler için sipariş föyünde bulunan 

beden numarasına ve beden sayılarına 

dikkat ediniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Şablon üzerinden kopya alırken açıklama ve işaretlere dikkat ettiniz 

mi? 

  

2. Kumaş eninini doğru olarak ölçüp işaretlediniz mi?    

3. Şablonları tek tek yerleştirirken sağ ve soluna dikkat ettiniz mi?   

4. Boxer şablonunu ön orta patını D.B.İ. olarak yerleştirdiniz mi?   

5. Şablon etrafından ana malzemeye düzgün olarak çizdiniz mi?   

6. Şablonun gerekli işaretleri ve çıtlarını kumaşa geçirdiniz mi?   

7. Şablonları kaldırdıktan sonra kesime hazır olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

8. Pastal planı yaparken verimlilik ilkesine dikkat ettiniz 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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Her beden (S, M, L, XL) için boxer baz (temel) kalıp çizimi yaparak seri çizimini baz 

(temel) kalıba göre yapınız. Boxer ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını verimlilik 

ilkelerine gore yapınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ön ağ ve arka ağ ölçülerini doğru yerlerinden aldınız mı? 
  

2. Ön bel girişi ölçüsünü ve yan dikiş yüksekliği ölçüsünü doğru 

aldınız mı? 

  

3. Ön ağ ölçüsünden iç paça ölçüsünü alırken dik açıya dikkat ettiniz 

mi? 

  

4. Ön içpaça girişini ölçerken dik açıya dikkat ettiniz mi?   

5. Arka ağ düşüklüğü ve iç paça ölçüsünü alırken dik açıya dikkat 

ettiniz mi? dik açıya dikkat ettiniz mi? 

  

6. Arka iç paça girişini ölçerken dik açıya dikkat ettiniz mi? 
  

7. Arka bel girişi ve arka bel yüksekliği ölçüsünü alırken dik açıya 

dikkat ettiniz mi? 

  

8. Yan dikiş çizgisinden paça inme ölçüsünü alırken dik açıya dikkat 

ettiniz mi? 

  

9. Boxer kalıbına son şeklini verirken ön orta ve arka orta çizgisini 

çizerken cetvel kullandınız mı? 

  

10. Bel çizgisini çizerken yan dikişte sıfırlanacak şekilde cetvel 

kullandınız mı? 

  

11. Ön ağ ve arka ağ çiziminde pistolenin uygun kavislerini kullandınız 

mı? 

  

12. İç paça çizgilerinde cetvel kullandınız mı? 
  

13. Paça çizgisini çizerken modüldeki kalıp çizgisine uygun çizdiniz 

mi? 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. Çizimi yaparken temizlik kurallarına ve düzene dikkat ettiniz mi? 
  

15. Şablon üzerinde olması gerekenleri işaretlediniz mi? 
  

16. Şablon çiziminde çizgilerin düzgün ve net olmasına dikkat ettiniz 

mi? 

  

17. Kopyasını aldığınız şablonun doğruluğundan emin oldunuz mu? 
  

18. Sıçrama noktalarını ve yönlerini doğru belirlediniz mi? 
  

19. Her beden için gerekli seri farklarını sıçrama noktalarından ve 

yönleri üzerinde doğru olarak işaretlediniz mi? 

  

20. Her bedenin kendisine ait seri farklarını, işaretlerinden şablon ve 

cetvel yardımı ile modüldeki çizime uygun olarak çizdiniz mi? 

  

21. Çizgilerin hangi bedene ait olduğunu (S, M, L, XL) belirttiniz mi? 
  

22. Seri çiziminde temizliğe dikkat ettiniz mi?   

23. Seri çiziminde çizgilerin düzgün ve net olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

24. Şablon üzerinden kopya alırken açıklama ve işaretlere dikkat ettiniz 

mi? 

  

25. Kumaş eninini doğru olarak ölçüp işaretlediniz mi?    

26. Şablonları tek tek yerleştirirken sağ ve soluna dikkat ettiniz mi? 
  

27. Şablon etrafından ana malzemeye düzgün olarak çizdiniz mi? 
  

28. Şablonun gerekli işaretleri ve çıtlarını kumaşa geçirdiniz mi?   

29. Şablonları kaldırdıktan sonra kesime hazır olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

30. Pastal planı yaparken verimlilik ilkesine dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 D 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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