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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD765

ALAN

Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK

Hazır Giyim Model Makineciliği

MODÜLÜN ADI

Cep Dikimi.

MODÜLÜN TANIMI

Giyim üretiminde kullanılan aplike cep ve torbalı cep
çeşitlerinin dikim işlemlerinin anlatıldığı ve uygulandığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/40 Saat

ÖN KOŞUL

“Makinede Düz Dikiş” modülünü başarmış olmak.

YETERLİLİK

Cep dikmek.
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında cep çalışmalarını tekniğe uygun
olarak yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Aplike cep çalışmalarını
yapabileceksiniz.

tekniğine

uygun

olarak

2. Torbalı cep çalışmalarını
yapabileceksiniz.

tekniğine

uygun

olarak

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Düz sanayi dikiş makinesi, kesilmiş parçalar, tela, ütü, iğne,
toplu iğne, makas

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Cepler giysiyi tamamlayan model ayrıntısıdır. Bazen giysileri süsleyen, bazen küçük
kusurları kapatmak amaçlı çalışılan cepler, çoğunlukla işlevsel amaçlı kullanılmaktadır.
Özenle seçilmiş cepler giysiye özellik verir. Cep modeli belirlerken; vücut oranları,
kumaş ve model özelliklerine dikkat etmemiz gerekir. Giysiyi tamamlayan bu model
ayrıntıları bazen çalışması oldukça kolay, bazen de karmaşık şekillerde karşımıza
çıkmaktadır. İyi sonuçlar elde etmek için, bütün cep çalışmalarında ayrıntılara dikkat etmek,
özen göstermek, dikkatli ve titiz çalışmak gereklidir.
Bu modül de aplike cep teknik çalışmalarını ve torbalı cep teknik çalışmalarını
uygulayacaksınız. Uyguladığınız cep teknik çalışmalarını ceket, pantolon, etek, manto vb.
giysilerin üretiminde kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
aplike cep çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Giysiler de kullanılan aplike cep çeşitlerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. APLİKE CEP TEKNİK ÇALIŞMALARI
Cep; süsleme veya eşya taşıma amacıyla giysinin içine ya da dışına dikilebilen giysi
parçasına denir.
Modanın değişmesiyle birlikte cep şekilleri de değişmektedir. İşlevsel özelliklerinin
yanında cepler giysiyi cazip hale getiren süs unsurlarıdır. Ayrıca kumaştaki kusurları
kapatmak amacı ile de kullanılmaktadır. Cep, giysi kumaşının kendisinden yapılabildiği gibi
farklı renkteki kumaşlardan da yapılabilir.
Giysilerde cep ve cep yeri belirlenirken;







Kumaş özelliklerine dikkat edilmelidir.
Kişinin vücut hatları ile uyumlu olmalıdır
El ve kol hareketleri düşünülmeli, cepler etkili kullanılabilecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Cep ağzının genişliği, elle paralel büyüklükte olmalıdır.
Cep torbası, amacına uygun olarak yeterli genişlikte olmalıdır.
Cep ve cep kapakları giysi bütününü bozmayacak ölçüde olmalıdır.

Aplike cep giysi üzerine dikilen ceptir. Kapaklı ve kapaksız olarak, aşağıda görüldüğü
gibi veya farklı şekillerde çalışılabilir. Her türlü giysi çeşidinde kullanılabilir. Çalışması
kolay olan ceplerdendir.

Şekil 1.1: Aplike cep

Şekil 1.2: Aplike cep
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Şekil 1.3: Aplike cep

UYGULAMA FAALİYETİ
1.1 Aplike Cep Dikim İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
Aplike cep kalıbını kullanarak cep parçasını kesiniz. Desenli veya çizgili olan
kumaşlarda cep parçasının deseni bozmamasına dikkat ediniz. Cep dikim tekniklerini kesilen
parça üzerinde çalışınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Cep ağzını 1cm den kumaşın tersine doğru ütü
yardımı ile katlayınız.
 Ütü ısısını kumaşa uygun
ayarlayınız.
 Tersi yüzü aynı olan kumaşlarda
yüzüne de katlanabilir.

 Cep ağzını 2,5cm den tekrar ütü yardımı ile
katlayınız.
 Cep ağzının katlanan kenarının uç kısmından
çıma çekiniz.
 Makine dikiş ayarını kontrol
ediniz.
 1cm 4 batış olarak ayarlayınız.

Aplike Cep Ütü
Şablonu

 Cep parçasının tersinden ütü şablonunu, cebin
ağız kısmına gelecek şekilde yerleştiriniz.
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 Cebin üç kenarından ütü şablonu yardımıyla
katlayarak, şekil ütüsünü yapınız.

 Ütüleme işleminden sonra cep
ölçülerini kontrol ediniz.

 Giysi üzerinde cep yerini şablonla işaretleyiniz.
 Cebi işaretlere dikkat ederek yerleştiriniz.

 Cebin üç kenarından çıma çekiniz.

 Dikişin düzgün olması için çıma
ayağı kullanabilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, aplike cep çalışmasını değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep ağzını tekniğine uygun ütülediniz mi?

2

Cep ağzına düzgün çıma çektiniz mi?

3

Cep kenarlarını ütü şablonu ile düzgün katladınız mı?

4

Giysi üzerinde cep yerini tekniğine uygun işaretlediniz mi?

5

Cebi giysi üzerine tekniğine uygun diktiniz mi?

6

Cebin son ütüsünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine devam
edebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
1.2. Astarlı Aplike Cep Dikim İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
Cep parçası kumaştan, cep astarı astarlık kumaştan kesilir. Cep çalışması bu parçalar
üzerinde yapılır.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Cep ağzının ortasını bulunuz. Bulduğunuz
noktanın sağına ve soluna 2-3 cm işaretleyip çıt
atınız.

 Kumaş özelliğine göre cep
ağzına tela yapıştıra bilirsiniz.

 Kumaş ve astarın yüzleri birbirine gelecek
şekilde ağız kısımlarından birleştiriniz.
 Cep ağzına cep kenarından başlayarak 1. çıta
kadar makine çekiniz.
 2. çıttan başlayarak cep kenarına kadar makine
çekiniz.

 Makinenizi hazırlayınız. 1cm de
4 batış olarak ayarlayınız.
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 Cep ağzındaki payları ikiye açarak ütüleyiniz.

 Ütü ısısını kontrol ediniz.

 Yüzleri birbirine gelecek şekilde astar ve cebi
yerleştiriniz

 Cep kenarlarının üst üste
gelmesine dikkat ediniz.

 Cep kenarlarından 1cm’den makine çekiniz.

 Yuvarlak kenarları üçgen çıtlatınız.

 Yuvarlak kenarları çıtlatırken
cep dikişini kesmemeye dikkat
ediniz.
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 Cebin ağız kısmında bırakılan açıklıktan, cebi
yüze çevirip ütüleyiniz.

 Cebi çevirip ütülerken, dikişlerin
1mm astara doğru döndürerek
ütüleyiniz.

 Cebin çevrilen açıklığını elde dikiniz.

 Cep açıklığını elde dikerken,
cebin ön yüzüne geçmemesine
dikkat ediniz.

 Cebi işaretlere göre giysi üzerine yerleştiriniz.
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 Cep kenarlarından çıma veya gaze çekiniz
(model özelliğine uygun olarak).
 Cep çalışmasında kullanılan
kumaş desenli, çizgili veya
kareli ise cep parçasının deseni
bozmamasına dikkat ediniz.
 Çıma ayağı kullanabilirsiniz.

 Son ütü ve kontrolleri yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, astarlı aplike cep çalışmasını değerlendirme
ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep ağzını tekniğine uygun olarak diktiniz mi?

2

Cebi astarla düzgün bir şekilde birleştirdiniz mi?

3

Cebi tekniğine uygun olarak çevirdiniz mi?

4

Cep ağzındaki açıklığı kapattınız mı?

5

Giysi üzerinde cep yerini tekniğine uygun işaretlediniz mi?

6

Cebi bedene tekniğine uygun diktiniz mi?

7

Cebin son ütüsünü yaptınız mı?

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine
geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. Eksiğiniz yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine devam
edebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
1.3. Torbalı Aplike Cep Dikim İşlemleri
Aplike cebe torba çalışılarak yapılan bir cep çeşididir. Kaban, mont vb. giysilerde kullanılır.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Parça listesi

4cm

Cep parçası 1 adet
Cep kapağı 2 adet
Cep torbası 1 adet 19x34cm
Cep karşılığı 1 adet 19x5cm
Fileto parçası 1 adet 19x5cm
Cep kapağı telası 1 adet

Cep Kapağı

5 cm

2,5cm

24cm

Aplike Cep Parçası

22 cm

Cep Kapağının Yeri
1,5cm

Cep Ağzı
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Cep Kapağı

Cep karşılığı
Fileto parçası

 Cep karşılığının kenar temizliğini yapınız.
 Cep torbasına, cep karşılığını yüzü üste
olacak şekilde yerleştirip makine çekiniz.

 Kesilen parçaların ölçülere uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Fileto parçasını tersinden tela yapıştırınız
 Telalı kısım içte kalacak şekilde ikiye
katlayarak ütüleyiniz.
 Cep kapağına tela yapıştırınız. Kapak
parçalarını yüz yüze gelecek şekilde
yerleştirip, üç kenarından makine çekiniz.
 Çıtlatma işlemini yapınız.

 Cep kapağını çevirip, ütüleyiniz.
 Cep kapağının üç kenarından gaze çekiniz.
 Cep yerini ölçülere uygun belirleyiniz.
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 Çevirdiğiniz cep kapağında
dikişlerin ortada kalmasına dikkat
ediniz.

 Fileto parçasının kat yeri, çizginin dışında
olacak şekilde cep yerine yerleştiriniz.
 Makine çekiniz.

 Çizginin sağ ve solunda eşit
miktarda kalmasına dikkat ediniz.

 Cep çalışılacak parça ve cep karşılığı yüz
yüze bakacak şekilde cep torbasını
yerleştiriniz.
 Makine çekiniz.
 Fileto parçasının ve cep torbasının
makine dikişinin başlangıç ve bitim
noktaları aynı doğrultuda olmalıdır.

 İki dikişin ortasından, köşelerde 1cm kalacak
şekilde düz kesiniz.

 Köşe çıtlatmalarında dikkatli
olunuz.
 Makasın uç kısmını kullanınız.

 Köşelere doğru, dikişe 1mm mesafe
kalıncaya kadar kesiniz.
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 Cep parçalarını kumaşın tersine çeviriniz.
 Fileto parçasını ütüleyiniz.

 Cep torbasının boşta kalan ucunu, fileto
parçasının ucuna yerleştirip, makine çekiniz

 Köşelerde oluşan üçgen parçaların
üstünden geçmesine dikkat ediniz.

 Cep torbasının kenar dikişlerini çekiniz.
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 Cep kapağını cep parçasındaki yerine
yerleştiriniz. Makine çekiniz.

 Cebi, kapaksız olarak da
çalışabilirsiniz.

 Cep kapağını, cep ağzına doğru ütüleyiniz.
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 Cep kapağının dönüş noktasına gaze çekiniz.

 Dikiş başlangıç ve bitim
noktalarında pekiştirme yapmayı
unutmayınız.
 Çıma-gaze ayağı kullanabilirsiniz.

 Cep kenarlarını ütü yardımıyla katlayınız.

 Ütüde katlama yaparken kenarların
düzgün olmasına dikkat ediniz.
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 Giysi üzerinde cep yerini işaretleyiniz.
 Cebi düzgün olarak yerleştiriniz.

 Cebin dört kenarın dan gaze çekiniz.
 Cebin son ütü ve kontrolünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, torbalı aplike cep çalışmasını değerlendirme
ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Parça listesini tam olarak hazırladınız mı?

2

Cep karşılığını cep torbasına doğru olarak diktiniz mi?

3

Fileto parçasına tela yapıştırdınız mı?

4

Fileto parçasını düzgün katladınız mı?

5

Cep kapağına tela yapıştırdınız mı?

6

Cep kapağını düzgün diktiniz mi?

7

Cep kapağını çıtlatıp düzgün çevirdiniz mi?

8

Cep kapağına gaze çektiniz mi?

9

Fileto parçasını cep yerine doğru yerleştirip diktiniz mi?

10

Cep torbasını cep yerine doğru yerleştirip diktiniz mi?

11

Cep yerinin keserken köşe çıtlatmalarına dikkat ettiniz mi?

12

Cebi çevirdikten sonra form ütüsü yaptınız mı?

13

Cep torbasını fileto parçasına doğru diktiniz mi?

14

16

Cep torbasının etrafından düzgün diktiniz mi?
Cep kapağını, cep parçasındaki yerine doğru ve düzgün diktiniz
mi?
Cep kenarlarını ütüde düzgün katladınız mı?
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Cep yerini doğru tespit ettiniz mi?

18

Cebi bedene doğru ve düzgün diktiniz mi?

19

Cebin bitmiş ütü ve kontrollerini yaptınız mı?

20

Çalışmanızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?

15

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.

19

UYGULAMA FAALİYETİ
1.4. Körüklü Cep Dikim İşlemleri
Körüklü cep, aplike cep çeşitlerinden biridir. Derinliği olan ceptir. Cep kenarları düz
veya yuvarlak olarak çalışılmaktadır. Spor giysilerde, üniformalarda, iş tulumlarında
kullanılmaktadır.

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Parça listesi
Cep parçası 1 adet,
Cep kapağı 2 adet,
Cep kapağı telası 1 adet

Körüklü Cep Kapağı

20

Körüklü Cep Kalıbı

 Kesilen parçaların ölçülere uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Cep ağzını 1cm’den, sonra 2,5cm’den
kumaşın tersine doğru ütü yardımıyla katlayınız.

 Katlanan kenarın ucuna çıma çekiniz.
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 Cebin alt köşesini verevine, çizgiler tutacak
şekilde katlayıp, 0,5cm’den makine çekiniz.
 Makinenizi 1cm’de 4 batış olarak
ayarlayınız.

 Cep kenarını dikişe 2mm kalıncaya kadar
çıtlatınız.

 Makasın uç kısmını kullanınız.

 Köşe paylarını ikiye açarak ütüleyiniz.
 Köşeleri cebin yüzüne çeviriniz.

 Cep kenarını ilk çıttan kumaşın tersine,
ikinci çıttan kumaşın yüzüne, üçüncü çıttan
kumaşın tersine doğru ütü yardımıyla
katlayınız.
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 Cep kapağına kumaşın tersinden tela
yapıştırınız.

 Telanın yapışkan yüzeyine dikkat
ediniz.

 Kapak parçalarını yüz yüze gelecek şekilde
yerleştirip, üç kenarından makine çekiniz.

 Köşeleri çıtlatarak, cep kapağını çeviriniz.
 Cep kapağının etrafına çıma-gaze çekiniz.
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 Cebin giysi üzerindeki yerini işaretleyiniz.
 Cep ve cep kapağını düzgün olarak
yerleştirip, iğne ile tutturunuz.

 Cebin üç kenarından makine dikişi çekiniz.

 Cebin kapağını bedene yerleştirip, makine
çekiniz.
 Cebin uç kısmını bedene doğru yatırarak,
cebin dönüş yerine gaze çekiniz.

 Son ütü ve kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, körüklü cep çalışmasını değerlendirme ölçeğine
göre kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Körüklü cep ölçülerini kontrol ettiniz mi?

2

Cep ağzını tekniğine uygun çalıştınız mı?

3

Cep köşelerini tekniğine uygun çalıştınız mı?

4

Cep köşelerini düzgün çevirdiniz mi?

5

Körük paylarını tekniğine uygun ütülediniz mi?

6

Körüklü cebi bedene tekniğine uygun diktiniz mi?

7

Cep kapağına tela yapıştırdınız mı?

8

Cep kapağının kenarlarından düzgün makine çektiniz mi?

9

Cep kapağını tekniğine uygun çevirdiniz mi?

10

Cep kapağının etrafına çıma-gaze çektiniz mi?

11

Cep kapağının yerini tekniğine uygun belirlediniz mi?

12

Cep kapağını tekniğine uygun diktiniz mi?

13

Cebin son ütü ve kontrollerini yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
torbalı cep çalışmalarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Giysiler de kullanılan torbalı cep çeşitlerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TORBALI CEP TEKNİK ÇALIŞMALARI
Torbalı cepler; giysi bölümleri kesilerek yapılan, ilikli, filetolu, kapaklı veya kapaksız
olarak çalışılan torbası olan ceplerdir.
Torbalı cep çeşitleri:






Dikişten açılan cep
Pantolon yan cebi
Peto (yelek) cep
Tek parçalı fileto cep
Kapaklı çift parçalı fileto cep

2.1. Dikişten Açılan Cep Dikim İşlemleri
Dikişten açılan cep; eşofman altlarında, pantolon, şort, etek, manto gibi giysilerin
kuplarında, yan dikişlerinde veya belde kullanılan ceptir. Birleştirme dikişlerinde alt ve üst
dikiş paylarına dikilen torba parçalarının birleştirilmesiyle çalışılan cep tekniğidir.

Resim 2.1: Dikişten Açılan Cep

Resim 2.2: Dikişten Açılan Cep
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Giysinin üzerinde cep yerini belirleyiniz.(dikiş
payları üzerinde)

 Cep yerini model ve kumaş
özelliğine göre telalayınız.

 Dikiş paylarını cep yerini açık bırakarak dikiniz.

 Dikiş başlangıç ve bitim
noktalarında pekiştirme dikişi
yapmayı unutmayınız.

 Cep karşılığının kenar temizliğini yapınız.
 Cep torbasının üzerine cep karşılığı parçasını,
kumaşın yüzü üstte kalacak şekilde yerleştirip
dikiniz.

 Astarın yüzüne dikkat ediniz.

 Diğer cep torbasına da aynı işlemi yapınız.
 Cep torbası ve dikiş payı yüz yüze bakacak şekilde,
üst dikiş payına yerleştirip makine çekiniz.
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 Diğer cep torbasını alt dikiş payına yerleştirip
makine çekiniz.
 Üst cep torbasının ağız kısmına gaze çekiniz (model
özelliğine göre uygulanabilir).

 Cep ağzının başlangıç ve bitiş
noktalarını ponteriz dikişi de
yapabilirsiniz.

Üst cep
torbası

Alt cep
torbası

 Cep torbalarının yüzleri birbirine bakacak şekilde
üst üste getiriniz.
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 Cep torbasının etrafına makine çekiniz.

 Cep torbalarının eşit olmasına
dikkat ediniz.

 Cebin bitmiş ütü ve kontrolünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, dikişten açılan cep çalışmasını değerlendirme
ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep yerini tekniğine uygun olarak belirlediniz mi?

2

Cep yerini tekniğine uygun hazırladınız mı?

3

Cep karşılığını, cep torbasına düzgün diktiniz mi?

4

Cep torbalarını dikiş paylarına tekniğine uygun diktiniz mi?

5

Cebin ağız kısmına düzgün gaze çektiniz mi?

6

Cep torbalarını tekniğine uygun diktiniz mi?

7

Cebin son ütüsünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.
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2.2. Pantolon Yan Cep Dikim İşlemleri
Yan dikişe doğru, bel veya belin alt kısmında oluşturulan farklı biçimlerde
uygulanabilen torba cep çeşididir.
Yan cep pantolon, şort ve eteklerde kullanılır. Klasik ve spor giysilerde sıkça
kullanılan bir cep çeşididir.

Resim 2.2:Pantolon Yan Cebi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Parça listesi:
Pantolon ön bedeni
Alt cep torbası 1 adet
Üst cep torbası 1 adet
Cep karşılığı 1 adet
Cep pervaz parçası 1 adet
Cep ağzı telası 1 adet

 Cep ağzına kumaşın tersinden 2cm eninde tela
yapıştırınız
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 Cep torbasını cep ağzına kumaşın tersinden
yerleştirip dikiniz.

 Cep pervazının kenar temizliğini yapınız.
 Cep pervazını, cebin ağız kısmına kumaşın
yüzünden yerleştirip, makine çekiniz.

 Cep pervazını ve cep torbasını bedenin dışına doğru
ütüleyiniz.
 Cep pervazını torbanın üstünden makine çekiniz.

 Bolluk kalmamasına dikkat
ediniz.

 Cep ağzında, pervaz parçasının üstüne çıma çekiniz.
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 Cep torbasını bedene doğru katlayarak ütüleyiniz.
 Cep ağzına gaze çekiniz.

 Ütülerken çıma dikişinin ana
parçanın yüzünde
gözükmemesine dikkat
ediniz.

 Cep karşılığının kenar temizliğini yapınız.
 Cep karşılığını alt cep torbasına yerleştiriniz.
 Makine çekiniz.

 Çıtların üst üste gelmesine
dikkat ediniz.

 Ana parçayı cep karşılığıyla birleştirip dikiniz.

 Çıtların üst üste gelmesine
dikkat ediniz.
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 Cep torbalarının etrafından makine çekiniz.

 Cep torbasının kenar temizliğini yapınız.
 Cep ağzının üst ve alt kenarlarına ponteriz dikişi
yapınız.
 Cebin bitmiş ütü ve son kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, yan cep çalışmasını değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep ağzına tela yapıştırdınız mı?

2

Cep pervazının kenar temizliğini yaptınız mı?

3

Cep ağzına cep pervazını yerleştirip diktiniz mi?

4

Cep ağzına, cep torbasını yerleştirip diktiniz mi?

5

Düzgün makine çektiniz mi?

6

Cep ağzını tekniğine uygun ütülediniz mi?

7

Pervaz parçasının üstüne çıma çektiniz mi?

8

Cep ağzına gaze çektiniz mi?

9

Cep karşılığının kenar temizliğini yaptınız mı?

10

Cep karşılığını cep torbasına diktiniz mi?

11

Ana parçayı cep torbası ile birleştirdiniz mi?

12

Cep torbalarının etrafından makine çektiniz mi?

13

Cep torbasının kenar temizliğini yaptınız mı?

14

Cebin bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

15

Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
2.3. Peto (Yelek ) Cep Dikim İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
Peto cep, ceket, yelek, etek vb. giysilerin değişik yerlerinde kullanılan tek parça kapak
görünümünde olan torbalı ceptir. Yelek cepte denilmektedir. Yelek cebi göğüs hizasına
yerleştirildiğinde göğüs cebi ya da mendil cebi olarak da adlandırılır.
Kalıba uygun Cep parçalarını kumaştan, cep torbalarını astardan kesiniz. Peto telasını
kesiniz. Uygulama faaliyetini bu parçalar üzerinde yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Peto cep parçalarını hazırlayınız.
 Parça listesi

Alt cep torbası 1 adet

Üst cep torbası 1 adet

Peto parçası 1 adet

Peto telası

 Kumaşınız esnemeye müsait ise
cep yerine, kumaşın arka
tarafından tela yapıştırınız.
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 Cep yerini giysi üzerinde, işaret şablonu ile
kumaşın yüzünden işaretleyiniz.
Kumaşın yüzü

 Peto parçasına tela yapıştırınız.

 Peto parçasının kenarlarını ütü şablonu ile
katlayınız.

 Peto parçasının düz boy
ipliğinin kaymamasına dikkat
edin.
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 Üst (kısa) cep torbasını, peto parçasının arkada
kalacak kenarı ile birleştiriniz.

 Cep yerinin alt kenarına peto parçasının torbasız
kenarını yerleştirip makine çekiniz.

 Tespit edilen cep yerinin üst kenarına, alt (uzun)
cep torbasının yüzü kumaşın yüzüne gelecek
şekilde yerleştiriniz. Makine çekiniz.

 Makine dikişlerinin aynı
doğrultuda başlayıp, bitmesine
özen gösteriniz.
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 İki dikişin ortasından, köşelerde 1cm kalacak
şekilde kesiniz.

 Çıtlatma işlemini dikkatlice
yapınız.

 Köşelere doğru, dikişe 1mm mesafe kalıncaya
kadar çıtlatınız.

 Cebi giysinin tersine çeviriniz.
 Cebin duruşunu kontrol ediniz.
 Çıtlattığınızda oluşan üçgenleri, peto parçasının
altına alınız.
 Cebin iki kenarına üstten çıma çekiniz.
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 Cebin güzel görünmesi için
çıtlatmanın önemli olduğunu
unutmayınız.

 Cep torbasını tersten dikiniz.

 Kenar temizliğini yapınız.
 Cebin son ütü ve kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, peto cep çalışmasını değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep yerini doğru belirlediniz mi?

2

Peto cep ütü şablonunu tekniğine uygun kullandınız mı?

3

Peto cep parçası ile alt(kısa) cep torbasını doğru birleştirdiniz mi?

4

Üst(uzun) cep torbasını doğru yerleştirip diktiniz mi?

5

Peto parçasını cep yerine doğru yerleştirdiniz mi?

6

Cep yerinin kesme işlemini yaparken, köşelerde çıtlatmaya dikkat
ettiniz mi?

7

Cebi çevirdikten sonra form ütüsü yaptınız mı?

8

Peto parçasının kenarlarına düzgün çıma çektiniz mi?

9

Cep torbasını dikip kenar temizliğini yaptınız mı?

10

Cebin bitmiş ütüsünü ve son kontrolünü yaptınız mı?

11

Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
2.4. Tek Parçalı Fileto Cep Dikim İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
Fileto cep: Kenarları tek parça ya da çift parça kumaş bandı ile temizlenmiş, torbalı bir
ceptir. Genellikle ceket, manto, pantolon gibi giysilerde kullanılır. Cep dikiminde düzgün bir
görünüm elde etmek için; doğru işaretleme ve köşe çıtlarını düzgün yapılması gereklidir.
Fileto cep tek veya çift parçalı şerit görünümündedir. Bu uygulama faaliyetinde tek
parçalı fileto cep çalışması anlatılmaktadır.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tek parçalı fileto cep için gerekli olan parçaları
hazırlayınız.
 Parça listesi:

Fileto parçası 1 adet 19x5

Cep karşılığı 1 adet 19x5

Cep torbası 1 adet 19x34

Cep yeri telası 1adet 19x4

Fileto telası 1 adet 19x5

Fileto genişliği 1,5 cm, cep genişliği 17
cm’dir.
 Cep yerini işaret şablonu ile kumaşın yüzünden
işaretleyiniz.

 Tela seçimini kumaşınıza
uygun yapınız.
 Cep yerine, kumaşın tersinden tela yapıştırınız.
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 Fileto parçasına tela yapıştırıp, ikiye katlayınız.

 Ütü ısısını kumaşınıza uygun
yapmayı unutmayınız.

 Fileto cep karşılığı parçasının kenar temizliğini
yapınız.
 Cep karşılığı parçasını cep torbasına dikiniz.

 Cep işaretinin üst çizgisi üzerine, cep karşılığı
parçasını yüzü kumaşın yüzüne gelecek şekilde
yerleştirip, makine çekiniz.
 Fileto parçasını, cep işaretinin alt çizgisine
yerleştirip, makine çekiniz.

 Makine dikişlerinin birbirine
paralel olmasına dikkat
ediniz.
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 İki dikişin ortasından düz bir şekilde, köşelerde 1cm
kalıncaya kadar kesiniz

 Köşelerde 1mm kalıncaya kadar verev olarak
çıtlatınız.

 Fileto parçasını ve cep torbasını giysinin tersine
çevirip, ütüleyiniz.
 Fileto parçasının üst kısmına cep torbasının boşta
kalan ucunu yerleştirip makine çekiniz.
 Kenar temizliğini yapınız.
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 Çıtlatma işlemini dikkatlice
yapınız

 Makine dikişini köşelerde oluşan üçgen uçlardan
geçiriniz.

 Cep torbasının dikişlerinin
sağlam ve düzgün olmasına
dikkat ediniz.

 Cep torbasının kenarlarından makine çekip, kenar
temizliğini yapınız.

 Cebin son ütü ve kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, fileto cep çalışmasını değerlendirme ölçeğine göre
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep yerini doğru işaretlediniz mi?

2

Fileto cep yerine, kumaşın tersinden tela yapıştırdınız mı?

3

Fileto parçasına tela yapıştırdınız mı?

4

Fileto cep karşılığı parçasını, cep astarına diktiniz mi?

5
6

İki dikiş arasından, düzgün bir şekilde kestiniz mi?

8

Köşe çıtlatmalarına dikkat ettiniz mi?

10

Hayır

Fileto parçasını, cep yerine doğru olarak yerleştirip, düzgün
makine çektiniz mi?
Cep torbasını, cep yerine doğru olarak yerleştirip, düzgün
makine çektiniz mi?

7

9

Evet

Fileto parçasını ve cep torbasını çevirdikten sonra ütülediniz
mi?
Cep torbasının boşta kalan ucunu, cep karşılığına düzgün
diktiniz mi?

11

Cep torbasına düzgün makine çektiniz mi?

12

Cep torbasının kenar temizliğini yaptınız mı?

13

Cep teknik çalışmalarını planlanan zamanda tamamladınız
mı?

14

Cebin bitmiş ütü ve son kontrollünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili konuyu
tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
2.5. Kapaklı Çift Parçalı Fileto Cep Dikim İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
Çift parçalı fileto cep; kenarları çift parça kumaş bandı ile temizlenmiş, torbalı bir
ceptir. Cep kapaklı ya da kapaksız olarak çalışılır.
Genellikle ceket, manto, pantolon gibi giysilerde kullanılır. Cep dikiminde düzgün bir
görünüm elde etmek için; doğru işaretleme yapma, alt ve üst fileto parçasının dikişlerinin
aynı hizada başlayıp, bitmesi ve köşe çıtlarının düzgün yapılmasıdır.
Fileto cep çift parçalı şerit görünümündedir. Bu uygulama faaliyetinde kapaklı çift
parçalı fileto cep çalışması anlatılmaktadır.
İşlem basamakları

Öneriler

 Kapaklı çift parçalı fileto cep çalışması için
parçalarını hazırlayınız.
 Parça listesi:

Fileto parçası 2 adet 19x4

Cep kapağı 2 adet 19x6-9

Cep karşılığı 1 adet 19x5

Cep torbası 1 adet 19x34

Cep yeri telası 1 adet 19x4

Cep kapağı telası 1 adet 19x6-9
 Cep yerini, kumaşın yüzünden işaret şablonu ile
işaretleyiniz.
 Cep yerine, kumaşın tersinden tela yapıştırınız.
 Fileto parçalarını kumaşın tersi içte kalacak
şekilde ikiye katlayarak ütüleyiniz.

 Cep kapak parçalarından birine kumaşın
tersinden tela yapıştırınız.
 Cep kapak parçalarını, kumaşların yüzleri
birbirine bakacak şekilde yerleştirip 1cm den
makine çekip, köşelerini çıtlatınız.
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 Çıtlatma işleminde dikkatli
olunuz.
 Cep kapağının genişliği ile cep
açıklığının genişliğini kontrol
ediniz.

 Cep kapağını yüzüne çevirip, ütüleyiniz.

 Fileto parçasını 6mm’den ayarlayarak cep
kapağına dikiniz.

 Fileto parçasının ve cep
kapağının orta noktalarının üst
üste gelmesine dikkat ediniz.

 Cep karşılığını cep torbasına dikmek için tek
parçalı fileto cep dikimine bakınız.
 Cep torbasının boşta kalan kenarına fileto
parçasını dikiniz.
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 Cep torbası eklenmiş fileto parçasını
belirlediğiniz cep yerinin alt kenarına yerleştirip
dikiniz.

 Cep yerinin üst çizgisine, cep kapağı üstte
kalacak şekilde ikinci fileto parçasını yerleştirip,
makine çekiniz.

 Cep kapağı, cep çizgisinin dışına
bakacak şekilde yerleştirilmesine
dikkat ediniz.

 Çıtlatma işleminden önce dikiş boylarını ve dikiş
 Çıtlatma işlemi için tek parçalı
düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Fileto dikişlerinin ortasından köşelerde 1cm
fileto cep dikimine bakınız.
 Çıtlama işleminde dikkatli
kalıncaya kadar kesiniz.
 Köşelerde 1mm kalıncaya kadar verev olarak
olunuz.
çıtlatınız.
 Fileto parçalarını kumaşın tersine çeviriniz.
 Ütüleyiniz.
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 Cep torbasının, cep karşılığı olan kenarını üst
fileto parçasına dikiniz.

 Cep kenarlarındaki üçgen parçaları içine alacak
şekilde cep torbasının kenar dikişlerini yapınız.
 Cep torbasının kenar temizliğini yapınız.
 Cebin son ütü ve kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız, kapaklı çift parçalı fileto cep çalışmasını
değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Cep yerini doğru işaretlediniz mi?

2

Cep yerine ve cep kapağına kumaşın tersinden tela yapıştırdınız
mı?

3

Fileto parçalarını tekniğine uygun katladınız mı?

4

Cep kapağını tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?

5

Cep kapağı ile fileto parçasını fileto parçasının genişliği 6mm
olacak şekilde, düzgün olarak birleştirdiniz mi?

6

Cep karşılığını, cep torbasına tekniğine uygun diktiniz mi?

7
8

Evet

Hayır

Cep kapağı eklenmiş fileto parçasını cep yerine tekniğine
uygun diktiniz mi?
Fileto parçasını ve cep torbasını tekniğine uygun olarak cep
yerine diktiniz mi?

9

Çıtlatma işlemini tekniğine uygun yaptınız mı?

10

Ara ütü yaptınız mı?

11

Cep karşılığını doğru yerle birleştirdiniz mi?

12

Fileto parçalarını ve üçgen parçaları içine alacak şekilde, cep
torbasının kenar dikişini yaptınız mı?

13

Cep torbasının kenar temizliğini yaptınız mı?

14

Fileto cebin bitmiş ütü ve son kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete
dönerek ilgili konuyu tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetlerini, başarıyla tamamladıysanız, öğretmeninizle iletişim kurarak
diğer modüle geçiniz.
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