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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB515 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Damal Bebek Giysisi 

MODÜLÜN TANIMI 

Uygun ortam ve araç gereç hazırlığında Damal Bebek 

Giysisi yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin ka-

zandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 

40/32 

(+)NOT: Yeterliği kazandırmak için ders saatinin gerek-

tirdiği kadar süre belirlenerek uygulanır.  

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK 
Tekniğine uygun Damal Bebek Giysisi yapabilme ile ilgi-

li yöntem ve teknikleri öğrenmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, bu modülle uygun ortam ve araç-gereç hazırlandığın-

da yöreselliğe uygun Damal Bebek giysisini yapabilecektir. 

Amaçlar 
1. Yöreselliğe uygun olarak, Damal bebek giysisi dik-

mek için, araç-gereç ve kalıp hazırlayabilecektir. 
2. Yöreselliğe uygun olarak, Damal bebek giysisi dikerek 

giydirebilecektir. 

3. Yöreselliğe uygun olarak başlık çalışabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Hazır bebek, mulâj kâğıdı, kalem, silgi, cetvel, me-

züre, makas, model, hazır bebek, mulâj kâğıdı, kalem, silgi, 

cetvel, mezüre,  kumaş ütü, yün, şiş, model, makas, boncuklar, 

dikiş malzemeleri 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, 

 

Yöresel kültür değerlerimizden bir tanesi de Damal bebeğidir. Geleneksel kıyafetleri 

kuşaktan kuşağa taşımak, kültürel değerlerimizi korumak ve gelir elde etmek amacı ile yöre-

ye ait kıyafetler küçültülerek çalışılmıştır. Dikilen bu kıyafetler plastik bebeklere giydirilmiş-

tir. 

 
Günümüzde Damal Bebekleri Damal yöresinde birden fazla ailenin geçim kaynağıdır. 

 

Damal Bebeği renk cümbüşü, el emeği, göz nuru ile çok beğeni toplayan bir bebektir.  

 

Fidan Atmaca annemizin çocuklarına oyun oynasınlar diye yaptığı bebeği günümüze 

kadar taşımıştır. Yörenin geleneksel kıyafetlerini bire bir bebeklerine uygulamıştır. 

 

Yöresel Folklorik Bebekler 1996 yılında Japonya’da yapılan bir yarışmada el emeği 

kategorisinde dünya birincisi olmuştur. 

 

Sizler de kendi yöresel bebeklerinizi yapabilirsiniz. Damal yöresindeki annelerimiz, 

kardeşlerimiz bunu başarabilmişlerse sizler de daha birçok gün yüzüne çıkmamış kültürel 

değerlerimizi modernize ederek veya birebir alarak çalışıp günümüze taşıyabilirsiniz. 

 

Bu geleneksel bebeklerden faydalanıp daha yaratıcı fikirler üreterek kendi bebekleri-

nizi de üretebilirsiniz. 

 

Sizler de bu modül ile Damal Bebek Giysisi yapma hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

Damal Bebek Giysisi dikiminde faydalanılan temel bilgileri ve uygulamaları öğreneceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık te-

miz bir ortamda, Damak Bebek Giysisi hazırlayabilecek ve giydirebileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Yöresel kumaş çeşitlerini araştırınız. 

 Damal Bebek Giysi dikimi için kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Damal Bebek Giysi dikiminde dikkat edilmesi gereken noktaları araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. DAMAL BEBEK GİYSİ KALIBI 

HAZIRLAMA 

  

1.1. Damal Bebek 
 

Damal Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde, Gürcistan sınırında, Ardahan iline bağlı 

küçük bir ilçedir. Damal ve yöresi Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk boylarının gü-

zergâhında bulunan bir yerleşim alanıdır. 
 

Yörede halen geleneksel yaşam tarzının etkisi görülmektedir, bunun en önemli göster-

gesi göçebe yaşam ve  günümüzde  45-50 yaş üzeri bayanlar tarafından giyilen Orta Asya 

motiflerini taşıyan Türkmen kadın kıyafetleridir. Bu kıyafetlerle tarihi ve kültürel bir değer 

yüzyıllardan günümüze taşınmaktadır. 
 

Sadece Damal ve yöresindeki birkaç köyde kullanılan bu kıyafetler plastik bebekler 

üzerine giydirilerek damak bebekleri oluşturulmuştur. 
 

Geleneksel kıyafetleri kuşaktan kuşağa taşımak, kültürel değerlerimizi korumak ve ge-

lir elde etmek amacı ile yöreye ait kıyafetler küçültülerek çalışılmıştır. Dikilen bu kıyafetler 

plastik bebeklere giydirilmiştir. 

 

Yöresel Folklorik Bebekler 1996 yılında Japonya'da yapılan bir yarışmada el emeği 

kategorisinde dünya birincisi olmuştur. Geleneksel kıyafetler yörede saya, üç etek ve üç peşli 

gibi adlarla anılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1:Damal yöresi kadın giysisi 

 

1.2. Giysi Özellikleri 
 

Geleneksel Damal Kadın kıyafetleri kendi içinde birçok ayrıntılar taşımaktadır. Bun-

lardan en önemlisi ve göze çarpanı evli kadın kıyafetleri ile genç kız kıyafetleri arasındaki 

farklılıktır. 
 Genç bekar kız kıyafeti: Genç kız kıyafetlerinin baş kısmında keten denilen 

boncuklarla ve düğmelerle süslenmiş beyaz örtü bulunmaz. Saçlar örük yapıla-

rak saç ipi denilen boncuktan yapılmış takılarla süslenmiştir. Yine genç kız kı-

yafetlerinin etek kısmı da değişik ve daha süslü  atlas veya kadife kumaştan ya-

pılmıştır. 

 Evli kadın kıyafeti: Evli kadın kıyafetlerinde başa keten denilen beyaz bir örtü 

örtülür. Bu baş bağlama şekli o kadının evli olduğu mesajını verir.  
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 Gelin kıyafeti: Yeni gelin olan genç kız kıyafeti yıllarca verdiği emek sonucu 

hazırlar. Genç kız kıyafetinin daha süslü ve duvaklı şekli onun gelinliği olur. 

Duvak bağlanırken kızın yakınları Türkülerle bir ayrılık töreni yaparlar.  

 

Bunların dışında yine kadının sosyal durumunu yansıtan baş bağlama şekilleri göze 

çarpar. Örneğin dul kadınların ve yaşlı kadınların kıyafetleri daha sadedir  ve baş bağlama 

şekilleri diğerlerinden farklıdır. 

 

1.3. Kullanılan Araç-Gereçler 

 

Damal Bebek’te kullanılan araç-gereçler iki gruba ayrılır: 

 

 Damal Bebek giysi dikiminde kullanılan araç-gereçler, 

 Damal Bebek yapımında kullanılan araç-gereçler. 

 

1.3.1. Damal Bebek Giysi Dikiminde Kullanılan Araç ve Gereçler  
 

Damal Bebek Giysi dikiminde kullanılan kumaşlar yörede giyilen geleneksel giysi 

kumaşları ve renklerinden olup kıyafet çeşidine göre de anlamlar taşımaktadır. 

 
 Plastik Bebek (35-40 cm’lik boylarda) 

 Kadife (Siyah, yeşil, mavi, sarı, bordo, kırmızı) 

 Taraklı Kumaş  

 Kaşmir   

 Patiska (beyaz)  

 Saten (şerit kurdele de olabilir (kırmızı, sarı, mavi, yeşil, bordo, siyah).  

 Vala  (yağlık) ( bordo) 

 Dikiş ipi  

 Patiklik ip ( siyah, yeşil, bordo, beyaz, kırmızı )   

 Beyaz düğme  

 Sahte altın para 

 İğne 

 Büyük boy kum boncukları(mavi, turuncu, lacivert, sarı) 

 Orta boy kum boncuk (sarı, yeşil, beyaz, turuncu, lacivert, siyah, bordo, kırmızı, 

beyaz) 

 Küçük boy kum boncukları (siyah, yeşil, turuncu, bordo) 

 

1.4. Damal Bebek Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Kadife 

 

Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak ku-

maş. 
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Resim 1.2:Kadife kumaş 

 

 Kaşmir 

 

Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde yaşayan ve aynı isimle anılan bir keçi türünün ince ve 

yumuşak yününden yapılan kumaş türüdür. 

 

 
Resim 1.3:Kaşmir kumaş 

 

 Taraklı kumaş 

 

İpeğin çeşitli boyalara defalarca bastırılarak kendisine has renk ve motifler verilerek 

yapılması ile elde edilmiş kutnu kumaşı, kimi çizgili kiminin üzeri desenli olan bu bir kumaş 

çeşididir. Taraklı kumaş da kutnu kumaşın başka bir cinsidir. 

 

İpek ve pamuk ipinden dokunduğu için yazın serin ve sağlıklı bir kumaştır. Eskiden 

köylerde gelin, damat, çiftçi ve varlıklı kişilerin giydiği ve daha sonra folklorik kıyafetlerde 

yaygın kullanılmış olan kutnu kumaşı günümüzde gece kıyafetlerinde modacıların özenle yer 

verdikleri bir kumaş olma özelliğine kavuşmuştur. 

 

 
Resim 1.4:Taraklı kumaş 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://trade.globalmt.net/imagearea/SellingImages/DOSTkirisciftlikra_bsite.jpg&imgrefurl=http://main.globalmt.net/Default.asp%3Fp%3D2%26CategoryID%3D4316&usg=__bN6g2ZBqejmebVBT2f4xziqi8vk=&h=356&w=360&sz=18&hl=tr&start=1&um=1&tbnid=hTcpqKeU_x31FM:&tbnh=120&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dkadife%2Bkuma%25C5%259F%2Bresimleri%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.evlilikler.com/rsmm/ipek.kumas.jpg&imgrefurl=http://www.evlilikler.com/damat/kumas.secimi7.php&usg=__KU7xHuSOPxIR949zIRcSiAvrcm4=&h=135&w=150&sz=14&hl=tr&start=88&um=1&tbnid=doVStTxx_ZXk1M:&tbnh=86&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dka%25C5%259Fmir%2Bkuma%25C5%259F%2Bresimleri%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN
http://www1.gantep.edu.tr/~gugemer/kutnuresim/003.gif
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 Patiska 

 

Pamuktan dokunmuş, beyaz, sık ve düzgün bezdir. Farklı renklerde de bulmak müm-

kündür. 

 

 
Resim 1.5:Patiska 

 

 Saten kurdele 

 

Farkı renk ve ebatta olup, parlak iplerle dokunmuş şerittir. Çeşitli süslemelerde kulla-

nılır. 

 

 
Resim 1.6:Kurdele 

 Dikiş ipi 

 

Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her 

biridir. Naylon, polyester, pamuklu çeşitlerini, farklı renk ve renk tonlarını da bulmak müm-

kündür. 

 

 
Resim 1.7:Dikiş ipi 

 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kumasci.com/pics/1220606051519.jpg&imgrefurl=http://www.kumasci.com/formlar/TemelUrunlerGoster.aspx%3Fid%3D4%26page%3D3&usg=__IERMwwHHua09QzrVNt3I4KWGcB8=&h=270&w=360&sz=10&hl=tr&start=1&um=1&tbnid=x1H78ikgM0gnyM:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dpatiska%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DG
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.fikrieron.com/feron_Resimler/05100105.jpeg&imgrefurl=http://www.fikrieron.com/test.asp%3Fanag%3DTUHAFIYE%26altg%3DKURDELA&usg=__yOcHoQLQOhNlFSnGJ2ooA717sPg=&h=401&w=267&sz=17&hl=tr&start=29&um=1&tbnid=Yr4COP0WPxujiM:&tbnh=124&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dsaten%2Bkordela%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DN
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kursan.com.tr/images/kursan/urunler/bb/b3.jpg&imgrefurl=http://www.kursan.com.tr/pages/urunlerimiz/bb.asp&usg=__wX_PZrZDpk1O8NNTjNKD_QlSgRE=&h=267&w=250&sz=11&hl=tr&start=18&tbnid=JYvSvoS0x021zM:&tbnh=113&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Ddiki%25C5%259F%2Bipi%26gbv%3D2%26hl%3Dtr%26sa%3DG
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 Çeşitli renklerde örgü ipi 

 

Pamuk, keten, yün, ipek gibi maddelerin liflerinin ince bükülerek sarılmasından olu-

şan dikiş, nakış ve örgü örmede kullanılan farklı kalınlıklardaki sicimdir. 

 

 
Resim 1.8:Örgü  ipi 

 

 Düğme 

 

Giyecek, yorgan vb. nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, 

sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalıktır. Damal bebeğin baş ve bel süsle-

melerinde kullanılmıştır. 

 

 
Resim 1.9:Düğme 

 

 Sahte altın pullar 

 

Metal maddelerden yapılmış; ince, sarı ve gümüş renginde altın ve tuğra şekli verilmiş 

dikmek ve tutturmak için deliği olan pullardır.  

 

 
Resim 1.10:Pul 

 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img530.imageshack.us/img530/3688/sa400007fs0.jpg&imgrefurl=http://nalanhobi.blogspot.com/2007_02_01_archive.html&usg=__EWdpNjagZ-RtbWa0gE3bUFeq4x0=&h=480&w=640&sz=61&hl=tr&start=275&tbnid=FR-86V-eKpTd_M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dyumak%2B%2By%25C3%25BCn%2B%2B%25C3%25B6rg%25C3%25BC%2Bipi%2Bresimleri%26start%3D260%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://vegatekstil.com/satis/images/stories/16.jpg&imgrefurl=http://vegatekstil.com/satis/index.php%3Foption%3Dcom_juser%26task%3DUserRegistration&usg=__palJmpWAYFCS63YfpOERylLIolU=&h=233&w=350&sz=25&hl=tr&start=339&um=1&tbnid=1g1x_cLh0lu2SM:&tbnh=80&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dd%25C3%25BC%25C4%259Fme%26start%3D320%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DN
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kenthaber.com/Resimler/2007/06/22/00206144.jpg&imgrefurl=http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2007/Haziran/22/Haber_240250.aspx&usg=__u52Pi2A0RDF7fRU-51MOGKTNC6I=&h=237&w=250&sz=18&hl=tr&start=1&um=1&tbnid=JOUQtngKE6he8M:&tbnh=105&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dsahte%2Balt%25C4%25B1n%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DG
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 Kum boncukları 

 

Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve 

renkli süs tanesidir. 

 

 
Resim 1.11:Kum boncuk 

 

 İğne 

 

Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik 

araç. 

 

1.5. Ölçü Alma 
 

Damal Bebek yapımında 35-40 cm boylarındaki hazır plastik bebekler kullanılmakta-

dır. Kalıp hazırlarken ölçülerin doğruluğu önemlidir. Ne çok dar ne de çok bol alınır.  

 

Ölçü alırken şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Alınacak ölçüler bir kâğıda önceden ölçü alma sırasına göre yazılır. 

 Ölçü alırken kullanılacak mezür bel şeridi kalem kâğıt gibi malzemeler hazır 

bulundurulmalıdır. 

 Ölçü alırken mezür serbest hareket edecek şekilde ölçü alınmalıdır. 

 Mezürle alınan ölçüler kâğıda doğru geçirilmelidir. 

 Etek ölçüsü için: bel, boy, basen ölçüleri 

 Gömlek ölçüsü için :beden boyu, omuz, kol boyu, göğüs, arka sırt 

 Şalvar ölçüsü: Bel, boy, basen genişliği 

 

Bu ölçüler kalıp çıkarmaya başlamadan hazırlanmalıdır. 

 

1.6. Damal Bebek Giysisi Bölümleri 
 

Damal bebekte bulunan giysi bölümleri şunlardır: 

 Keten 

 Yağlık (vala) 

 Önlük 

 Üçetek entari (saya) 

 Çorap 

 Kolçak 

 Terlik 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img.blogcu.com/uploads/SuleBujiteriii_kum-boncuk.jpg&imgrefurl=http://sulebujiteriii.blogcu.com/&usg=__4qZM28GTh3e0i4WDH7YsXiWguiw=&h=411&w=427&sz=76&hl=tr&start=15&um=1&tbnid=0lpyNz34GNCERM:&tbnh=121&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dkum%2Bboncuklar%25C4%25B1%2Bresimleri%26um%3D1%26hl%3Dtr%26lr%3Dlang_tr%26sa%3DG
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1.7. Kalıp Hazırlama 
 

 Parşömen kâğıt, kalemler, cetvel hazır bulundurulur. 

 Düzgün bir zeminde kalıp çıkartılır. 

 Alınan mevcut ölçüler sırası ile kâğıt üzerine işaretlenerek işaretlenen noktalar  

 cetvel yardımı ile birleştirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen bilgilere göre gömlek kalıbı çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan 

malzemelerinizi hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 Önceden alıp hazırladığınız beden 

ölçülerini hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 Parşömen kâğıdı üzerine 20 cm düz 

bir çizgi çiziniz. 

 

 20 cm’nin orta noktasını cetvelle 

ölçerek bulunuz (10 cm), işaretleyi-

niz. 

  

 Bulduğunuz noktadan aşağı doğru 8 

cm ölçerek işaretleyiniz. İşaretlediği-

niz noktaları cetvel ve kalem yardımı 

ile çizerek birleştiriniz. 

 
 8 cm bittiği noktadan sağa ve sola 3,5 

cm ölçerek işaretleyiniz. İşaretlediği-

niz noktaları cetvel ve kalem yardımı 

ile çizerek birleştiriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Bu çizimlerin bittiği noktadan yukarı 

doğru 4,5 cm ölçerek işaretleyiniz. 

İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve ka-

lem yardımı ile çizerek birleştiriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Sağdaki çizginin sağından ve soldaki  Dikkatli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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çizginin de solundan 6 cm ölçerek 

işaretleyiniz cetvel yardımı ile çize-

rek birleştiriniz. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Bu çizimlerin bittiği noktadan yukarı 

doğru 3,5 cm ölçerek işaretleyiniz. 

İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve ka-

lem yardımı ile çizerek birleştiriniz. 
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Aşağıda verilen bilgilere göre kolçak kalıbı çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan 

malzemelerinizi hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 9 cm düz bir çizgi çiziniz. 

    

 9 cm’ nin orta noktasını bulunuz 

(4,5). 

 

 Orta noktasından aşağı doğru 6 cm 

ölçerek işaretleyiniz. 

 İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve 

kalem yardımı ile çizerek birleştiri-

niz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda verilen bilgilere göre etek kalıbı çıkarınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan 

malzemelerinizi hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 15x16 ölçülerinde bir dikdörtgen 

çiziniz. 

 

 16 cm olan iki kenardan alt uçtan 

üste doğru 7 cm yırtmaç uzunluğu 

işaretleyiniz. . 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda verilen bilgilere göre üç etek (arka) kalıbı çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan mal-

zemelerinizi hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 14x16 cm ölçülerinde bir dikdörtgen 

çiziniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda verilen bilgilere göre pijama kalıbı çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan mal-

zemelerinizi hazırlayınız. 
 Dikkatli çalışınız.  

 Parşömen kâğıdına 20 cm düz çizgi 

çiziniz. 

 Çizginin orta noktasını bulunuz. 

 
 Orta noktadan aşağı doğru 15 cm öl-

çüp işaretleyiniz.  

 İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve ka-

lem yardımı ile çizerek birleştiriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Bu çizginin bittiği noktanın sağına ve 

soluna 6,5 cm ölçerek işaretleyiniz. 

 İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve ka-

lem yardımı ile çizerek birleştiriniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 Alt orta noktadan yukarı doğru 10 cm 

ölçünüz. 

 İşaretlediğiniz noktaları cetvel ve ka-

lem yardımı ile çizerek birleştiriniz. 

 

 Alt orta noktadan sağa ve sola doğru 

1,5 cm işaretleyiniz. 

 Bu noktaları orta çizgisinde işaretledi-

ğiniz 10 cm ölçüyü cetvel ve kalem 

yardımı ile çizerek birleştiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 20 cm işaretlediğiniz ölçünün sağ ve 

sol noktasından aşağı doğru cetvel ve 

kalem yarımı ile çizgileri birleştiriniz. 

 
 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 
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Aşağıda verilen bilgilere göre önlük (dizlik) kalıbı çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp çıkartmak için gerekli olan 

malzemelerinizi hazırlayınız 
 Dikkatli çalışınız.  

 11x14 ölçülerinde bir dikdörtgen 

çiziniz. 

 
 Dikkatli çalışınız. 

 Cetvel kullanınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Temiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Damal ve yöresi Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden ………………. boylarının gü-

zergâhında bulunan bir yerleşim alanıdır. 
2. Genç kız kıyafetlerinin baş kısmında keten denilen boncuklarla ve düğmelerle süslen-

miş ………………. ………………….  bulunmaz.    

3. ……………. ………………..  kıyafetlerinin etek kısmı da değişik ve daha süslü atlas 

veya kadife kumaştan yapılmıştır. 

4. …………………… yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış hammadde lifleriyle kaplı, 

parlak, yumuşak kumaştır. 

5. Damal Bebek yapımında ………………. cm boylarındaki hazır plastik bebekler kul-

lanılmaktadır. 

6. ……………….. Damal Bebek’in baş ve bel süslemelerinde kullanılmıştır. 

7. ……………… ………………… pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma madde-

lerinin uzun, ince liflerinden her biridir. 

8. Kalıp ………………  bir zeminde çıkartılır. 

9. Alınan mevcut ölçüler sırası ile kâğıt üzerine işaretlenerek işaretlenen noktalar 

……………..  yardımı ile birleştirilir. 

10. ………………….. kumaş ipek ve pamuk ipinden dokunduğu için yazın serin ve sağ-

lıklı bir kumaştır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, Damal Bebek Giysi dikimi ile ilgili bilgi 

sahibi olabileceksiniz ve dikebileceksiniz. 

 

 

 

   

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Kalıbı kumaşa yerleştirirken nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız. 

 Kumaşı keserken nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız. 

 Çorap örmede kullanılan araç-gereçleri araştırınız. 

 Arkalık hazırlamada kullanılan araç-gereçleri araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. DAMAL BEBEK GİYSİSİ DİKME 
 

2.1. Tanımlar 
 

 Terlik 

 

Kıyafetlerde terlik denilen başlık kullanılır. Terliği tutmaya yarayan boncuk işlemeden 

yapılmış olan çene bağına sahandırık alındaki işlemelere ise siğil denir. 

 

 
Resim 2.1:Terlik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Keten  

 

Düz ve beyaz bir kumaşın üzeri boncuklarla ve dikişlerle süslenir. Yalnızca evli ka-

dınların kullandığı bu başörtüsüne keten adı verilir. 

 

 
Resim 2.2:Keten 

 

 Yağlık (vala) 

 

Baş kısmına çeşitli şekillerde yağlıklar sarılır. 

 

 
Resim 2.3:Yağlık 
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 Tor 

 

Giysilerin üzerine dikdörtgen biçiminde boncuklardan yapılmış bir göğüslük konur. 

Bu da bir bağ ile boyuna geçirilip alt uçları da birer bağcıkla arkaya bağlanır. Yaşlı ve dul 

kadınların göğüslüğü siyah renkli olur. Genç kadın ve kızların kullandıkları boncuktan ya-

pılmış tor geometrik şekillerle süslenmiştir. 

 

 
Resim 2.4:Tor 

 

 Önlük 

 

Dikdörtgen şeklinde kumaştan yapılmıştır. Üçetek üzerine bağlanır. Önlüğü sadece 

evli kadınlar kullanır. Önlükler eskiden el tezgâhlarında dokunan şal kumaştan yapılırdı. 

 

 
Resim 2.5:Önlük 
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 Üçetek entari (saya) 

 

Yörede üçetek entariye peşli, üç peşli, saya gibi isimler verilir. Kıyafetin temel unsur-

ları bunlardır. 

 

 
Resim 2.6:Üç etek 

 

 Çorap 

 

Yörede iklimin çok serttir. Kış mevsimi uzundur. Çoraplar (kökboyası ile renk veri-

len) yün iplikten örülür. Bu çoraplar üzerinde de yöresel motifler bulunur. 

 

 
Resim 2.7:Çorap 

 Kolçak 

 

Üçetek entarinin üzerine giyilen kolsuz üstlüğe yelek, kollu giysiye de cepken denir. 

Kola bilek kısmı tasmalı; üstü büzmeli, lastikli geniş bir kolçak takılır. Kolçak değişik renkte 

kumaşlardan yapılır. Ortası bir bağ ile boğum yapılarak bağlanır. 

 

Damal Bebek Giysi çalışması kalıp kullanılmadan tamamı ile pratik kesimlerle yapıl-

maktadır. Dikişlerinde dikiş makinesi kullanılmakla beraber elde de dikiş iğnesi ve ipi yar-

dımı ile birleştirme ve tutturma çalışmaları yapılmaktadır.   

 

Seri üretim yapıldığı takdirde veya pratik çalışma olmaması durumunda plastik bebek 

üzerinden ölçü alınarak kalıp çıkartılıp çalışılması mümkündür. 

 

Damal Bebek Giysilerinde üçetek çalışılmamıştır. Plastik bebeğe 3 kat kıyafetin giydi-

rilmesi ve kıyafetin düzgün durması mümkün değildir. Bundan dolayı da tek parça sadece 
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arka parça 3 kat farklı kumaşlardan çalışılarak gerçeğine uygun hale getirilmiştir. Katlı etek 

şeklinde çalışma yapılmıştır. 

  

 
Resim 2.8:Kolçak takılan bebek 

 

2.2. Damal Bebek Giysisi Çalışma 
 

Damal bebek giysisi çalışma aşamaları şunlardır: 

 Kalıbı kumaşa yerleştirme, 

 Kalıbı kumaşa çizme, 

 Kalıpları kesme, 

 Teyelleme, 

 Makine çekme, 

 Ütülemedir. 

 

2.2.1. Kalıbı Kumaşa Yerleştirme 
 

Kalıp çıkarmak için gerekli olan malzemeler hazırlanır ve önceden alınıp, hazırlanan 

beden ölçülerine uygun olarak parşömen kâğıdına çizilir. Böylece giysi kalıpları çizilmiş 

olur. Kalıplar kumaşın üzerine yerleştirilir. 

 

2.2.2. Kalıbı Kumaşa Çizme 
 

Hazırlanan kalıplar toplu iğne yardımı ile kumaşa tutturulur. Kalıbın etrafından sabun-

la çizilerek kalıp kumaşa çizilir. 

 

2.2.3. Kalıpları kesme 
 

Kumaşa çizilen kalıp, 0,5 cm dikiş payı bırakılarak kesilir. Kesimin kumaş makası ile 

yapılmasına dikkat edilir. 

 

2.2.4. Teyelleme 
 

Kalıpların kesim işinden sonra rahat ve düzgün dikilebilmesi, dikimden önce parçala-

rın birleştirilip varsa hataların meydana çıkması için teyelleme işlemi gerçekleştirilir.  
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2.2.5. Makine çekme 
 

Teyellenen kalıplar makinede dikilir. 

 

2.2.6. Ütüleme 
 

Dikilen parçalar ütü bezi kullanılarak ütülenir. Ütüleme işlemi yapılırken ütünün sı-

caklığının kumaş cinsine göre ayarlanması gerekmektedir.      

 

2.3. DAMAL BEBEĞİ GİYDİRME 
 

2.3.1. Damal bebek süsleme malzemeleri 
 

Damal bebek giysisini süslemek için çeşitli malzemeler ve aksesuarlar kullanılmakta-

dır. Bunlar; 

 Çeşitli şekillerde pullar, 

 Çeşitli şekillerde boncuklar, 

 Gümüş paralar, 

 Düğmeler, 

 Çeşitli renkte kumaşlar, 

 Çeşitli renklerde ipliklerdir. 

 

2.3.2. Hazır Bebeğe Giysiyi Giydirme 

 
Hazır bebeği giydirme aşamaları şu şekildedir: 

 Pijamayı giydirme 

 Çorapları giydirme 

 Gömlek giydirme 

 Üçetek giydirme 

 Dikdörtgen bir kumaş kesilerek bebeğin beline sarılması 

 Dizlik giydirme 

 Sırtlık giydirme 

 Kemer giydirme 

 Kolluk giydirmedir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki hususları dikkate alarak gömlek kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesim yapmak için gerekli kumaşlar, 

araç ve gereçler hazırlanır. 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Gömleklik kumaşınızı 2 ye katlayınız. 

 Kalıbı kumaşın üzerine yerleştiriniz.           

 Kumaşı ekonomik kullanınız. 

 Acele etmeyiniz.   

 Kalıbı toplu iğne yardımı ile kumaşa 

tutturunuz. 

 Kumaşı ekonomik kullanınız. 

 Kalıbın etrafından sabunla çiziniz. 

 Kalıbı çıkartınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak kolçak kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşınızı düz bir zemine seriniz. 

 Kumaşınızı ikiye katlayınız.  

 Dikkatli çalışınız. 

 Makasınızın keskin olmasına dikkat edi-

niz. 

 Kalıbınızı kumaş üzerine iğneleyerek 

sabitleyiniz. 
 Dikkatli çalışınız. 

 Kumaş makası kullanınız. 

 Kalıbın etrafından sabunla çiziniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Kalıbı çıkartınız.   Dikkatli çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.  

 Kalıbın etrafından 0,5 cm dikiş payı bıra-

karak kesiniz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak etek kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşınızı düz bir zemine seriniz. 

  Kumaşınızı ikiye katlayınız. 

  
 Kalıbınızı kumaşın üzerine yerleştiriniz.  

  Dikkatli çalışınız. 

  Temiz çalışınız. 

 Kalıbınızı toplu iğne ile iğneleyerek sa-

bitleyiniz. 

 Kumaş makası kullanınız. 

 Temiz çalışınız.    

 Sabunlar kalıp etrafından çiziniz. 

  Toplu iğneleri çıkartınız.  

 Acele etmeyiniz. 

 Düzenli çalışınız.   

 Kalıbın etrafından 0,5 cm dikiş payı bıra-

karak kesiniz.  

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak pijama kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı kesiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşınızı düz bir zemine seriniz.   Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz. 

 Kalıbınızı kumaşın üzerine yerleştiriniz.    Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.   

 Kalıbınızı toplu iğne ile iğneleyerek sa-

bitleyiniz. 

 
 Sabunla kalıp etrafından çiziniz. 

  Toplu iğneleri çıkartınız   

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.    

 Kalıbın etrafından 0,5 cm dikiş payı bıra-

karak kesiniz.   

 Kumaş makası kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak üçetek (arka) kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı ke-

siniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşınızı düz bir zemine seriniz.   Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.  

 Kalıbınızı kumaşın üzerine yerleştiriniz.    Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.   

 Sabunlar kalıp etrafından çiziniz. 

 Toplu iğneleri çıkartınız. 

 
  Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.    

 Kalıbın etrafından 0,5 cm dikiş payı bıra-

karak kesiniz.   

 Kumaş makası kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak üçetek (arka) kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı ke-

siniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gömleklik kesilen kumaş üst üste yerleş-

tiriniz  

 Omuzdan kol ağzına kadar makinede 

dikiniz. 

 Kol ağzına 1 cm genişliğinde ku-

maş(bant) dikerek temizleyiniz. 

 
 Etek ucundan başlayıp kol ağzına kadar 

tekrar makinede dikerek işlemi tamamla-

yınız.   

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.  

 Kesilen kumaşın kısa kenarına 1 cm ge-

nişliğinde bant dikerek kumaş kenarını 

temizleyiniz. 

 Kumaşın diğer kenarını da 1 cm içine 

katlayarak makinede dikiniz. 

 
 Kumaşı ikiye katlayınız. Üst üste gelen 

kumaşın kenarını makinede dikiniz. 

 Acele etmeyiniz. 

 Dikiş makinesi kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak üçetek (arka) kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı ke-

siniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Pijama kesilen kumaşın uzun kenarları 

üst üste getirilerek yanlardan makine ile 

dikilir. 

 Dikilen kızım açılır. Bilek kısmı 1 cm içe 

katlanarak tekrar dikilir. 

 Pijamanın ağ kısmı bilek kısmından baş-

lanıp diğer bileğe kadar makinede dikilir. 

Çevrilmeden önce ağ parçasının kumaşı-

nı çıtlatınız 

 Acele etmeyiniz. 

 Dikiş makinesi kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız.           

 Bel kısmı 1cm içine bükülerek makinede 

dikilir.    

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 Acele etmeyiniz.   

 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak üçetek (arka) kalıbını kumaşa çiziniz ve kumaşı ke-

siniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eteklik kesilen kumaşın kenarları 7cm 

açıklık oluşturulacak şekilde makinede 

dikilir. 

 Eteğin alt kenarları 1 cm lik bant ile diki-

lerek temizlenir.  

     
 Damal bebek giysilerinde üst üste üçetek 

giydirilmesi güç olacağından kumaş üst 

üste kat yapacağından ötürü üç eteğin kol 

beden kısmı çalışılmamaktadır. 

 3 ayrı tek parça şeklinde çalışılıp bebeğe 

giydirilmektedir. 

 14x16 ölçülerinde ve farklı renklerde 

kesilen kumaşın 3 etrafına 1 cm lik bant 

geçirilerek temizlenir. 
 

 11x14 ölçülerinde önlüklük(dizlik) ku-

maşın etrafına 1 cm’lik bant dikilerek 

temizlenir. 

 Acele etmeyiniz. 

 Dikiş makinesi kullanınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Temiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki hususları dikkate alarak çorap örünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şişlere beş ilmek atınız. 

 Bir sıra düz örünüz. 

    

 İkinci şişe örülen ilmeklerin dibinden 

ilmek çıkararak beş ilmek daha oluşturu-

nuz. 

 

 Her iki taraftan birer ilmek arttırarak 

örmeye devam ediniz. 

 

 Bebeğin ayak uzunluğuna göre burun 

kısmını örünüz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Arttırma işlemi esnasında ilmekler ço-

ğaldıkça şişleri çoğaltınız.  

 

 Her şişe beş ilmek gelecek şekilde ilmek-

lerinizi düzenleyiniz. 

 Burun kısmı bittikten sonra iki sıra düz 

örünüz. 

 

 İsteğe bağlı önceden belirlenmiş desen 

yerleştirilir. 

 

 İsteğe göre ayak uzunluğu ayarlayınız. 
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 Farklı renkte bir iplikle topuk yeri işaret-

leyiniz. 

 İşaretlenen yerden bir sıra düz örünüz. 

 

 Topuk yeri belirlendikten sonra istenilen 

uzunlukta çorabın koncunu örünüz. 

 Üç dört sıra lastik örünüz. 

 

 Çorabı bitirme işleminde iki ilmek birden 

alınız. 

 

 Şişinizde bir ilmek kalacaktır. 

 



 

 37 

 Kalan ilmeği tekrar diğer şişe geçiriniz. 

 Bu işlemi bütün ilmekler bitene kadar 

devam ettiriniz ve çorabı bitiriniz. 

 

 Önceden farklı bir iplikle belirlediğiniz 

topuk çizgisini sökünüz. 

 

 İlmekleri karşılıklı şişlere geçiriniz. 

 Bir sıra düz örünüz. 

 İkinci sırada iki ilmek örünüz. Bir ilmek 

sola meyilli eksiltme işlemi yapınız. 

 Dört tane kalana kadar düz örünüz. 

 Sağa meyilli eksiltme işlemi yapınız. 

 Kalan iki ilmeği düz örünüz.  

 

 Topuk örme karşılıklı şişlerde dört iplik 

kalana kadar devam ettirilir. 
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 Sonda kalan karşılıklı dörder ilmeğin 

içinde iğne ile iplik geçirerek ilmekleri 

toplayınız. 

 İpliği çekerek ilmekleri büzünüz ve topu-

ğu bitiriniz. 

 

 Çorabın bitmiş hali 
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Hazırlamış olduğunuz Damal bebek giysilerini plastik bebeğe giydiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik bebeği hazırlayınız. 

  Bebeği giydirmek için gerekli olan giysi-

leri hazırlayınız. 

 

 Giydireceğiniz pijamayı hazırlayınız.  

 

 Bebeğe pijamayı giydiriniz. 

 İp ve iğne yardımı ile büzgü yapınız. 

 İpi çekerek büzgü oluşturunuz. 

 

 Bebeğin gömleğini hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bebeğin çoraplarını hazırlayınız. 

 

 Bebeğin çoraplarını giydiriniz. 

 

 Pijamayı çorapların içine yerleştiriniz. 

 Pijamanın bel kısmını oyulgama teyel 

yapınız. 

 İpi çekerek sıkıştırınız. 

 İpi bağlayınız. 

 

 Eteğin beline oyulgama teyel yapınız. 

 

 Eteği bebeğe giydiriniz. 
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 Tek parça eteği(önlük şeklinde tek parça 

dikdörtgen kumaş) hazırlayınız. 

 Eteği bebeğin beline arkadan yerleştirip 

iğne ve ip yardımı ile dikerek sabitleyi-

niz. 

 

 2.kat tek parça eteği (arka) bebeğin arka-

dan tekrar beline yerleştiriniz. 

 İğne ve ip yardımı ile dikerek sabitleyi-

niz. 

 

 3.kat tek parça eteği (arka) bebeğin arka-

dan beline yerleştiriniz 

 İğne ve ip yardımı ile dikerek sabitleyi-

niz. 

 

 Dikilen etekleri birbirine dikerek sabitle-

yiniz. 
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 Etek kumaşından dikdörtgen kumaş kesi-

lir. 

 

 Dikdörtgen kesilen kumaş bebeğin beline 

sarılarak görünüm temizlenir. 

 

 Kemer üzerinden 1 kat etek parçası yer-

leştirilir. 

 

 Bu parçanın üzerine de üst kenar 1 cm 

içe bükülerek yerleştirilir. 

 İğne ve ip yardımı ile dikilerek sabitlenir. 

 

 Üzerine tekrar beli saracak büyüklükte 

bir kumaş kesilir. 

 Kumaş bebeğin beline sıkıca sarılır. 

 Kumaş birleşim yeri iğne ip yardımı ile 

dikilerek sabitlenir. 
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 Eteğin sağ alt köşesi kumaş düz yüzü 

dışta kalacak şekilde bükülür. 

 Eteğin sol alt köşesi düz yüzü dışta kala-

cak şekilde bükülür. 

 

 Bebeğin önlüğünü hazırlayınız. 

 

 Bebeğin ilk giydirilen etek uçları önden 

yukarı bele doğru kaldırılarak bele tuttu-

rulur. 

 

 Dizlik bebeğin beline önden yerleştirilir. 

 

 Sırtlık tabir edilen boncuk süsleme isteğe 

bağlı hem göğüs üzerine ve arkadan sırta 

veya göğüs üzerine veya sadece arka sırta 

da yerleştirilebilir. 

 



 

 44 

 Boncuk süsleme sırtlık bebeğe göğüs 

üzerine yerleştirilir. 

 Boyundan bağlanarak sabitlenir. 

 

 Bel için hazırlanan düğmeli kemeri hazır-

layınız. 

 

 Kemeri bebeğin beline yerleştiriniz. 

 

 Bebeğin saçlarına bağlanacak olan bon-

cuk süslemeleri hazırlayınız. 

 

 Boncukları iplerinden tutup saç uçlarına 

tutturunuz. 

 Fazla olan ipleri bebeğin saçlarına sarı-

nız. 

 

 Kollukları hazırlayınız. 
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 Kollukları bebeğe giydiriniz. 

 Bebeğin giydirilme işlemi bitmiştir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kıyafetlerde terlik denilen başlık kullanılır. Terliği tutmaya yarayan boncuk işlemeden 

yapılmış olan çene bağına ……………………………. denir.  

2. Yalnızca evli kadınların kullandığı başörtüsüne……………………. adı verilir. 

3. ……………………… üçetek üzerine bağlanır. 

4. Yaşlı ve dul kadınların göğüslüğü ………………………….  renkli olur. 

5. Çoraplar kökboyası ile renk verilen …………… iplikten örülür. 

6. Üçetek entarinin üzerine giyilen kolsuz üstlüğe ………………………. denir. 

7. Hazırlanan kalıplar toplu iğne yardımı ile kumaşa tutturulur. Kalıbın 

dan ………………….. çizilerek kalıp kumaşa çizilir. 

8. Kalıpların kesim işinden sonra rahat ve düzgün dikilebilmesi, dikimden önce parçala-

rın birleştirilip varsa hataların meydana çıkması için …………………… işlemi ger-

çekleştirilir.  

9. Giysilerin üzerine dikdörtgen biçiminde boncuklardan yapılmış bir göğüslük konur. 

Buna …………………….. denir.  

10. Önlüğü sadece …………………  kadınlar kullanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, Damal bebek baş süslemesi yapma bece-

risini kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 

 Damal bebek baş süslemesinde kullanılan malzemeleri araştırınız. 

 Damal bebek baş süslemesinde kullanılan şifon, astarlık kumaş ve saten kurdele 

çeşitlerini araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

  

 3. BAŞLIK ÇALIŞMA 
 

3.1. Başlık Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Saten kurdele veya astarlık kumaş 

 Beyaz küçük boy gömlek düğmesi 

 Kum boncukları ile örülmüş ince şerit bant 

 Dikiş iğnesi 

 Karton 

 Altın paralar 

 Beyaz kalın keten (tülbent) 

  

 

3.2. Başlık Çalışma 

 
Resim 3.1: Damal bebek baş süslemesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Damal bebek baş çalışması renk cümbüşü ve görkemi ile Damal bebeğin en ilgi çeken 

bölümüdür. Özen ve itina gerektiren bir çalışmadır. Kum boncukları geometrik şekillerden 

faydalanılarak sık iğne tekniği kullanılarak tığ yardımı ile örülerek hazırlanır.        

 

 
Resim 3.2: Damal bebek baş süslemesi 

 

 
Resim 3.3: Damal bebek baş süslemesi 
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Resim 3.4: Damal bebek tepe süslemesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak Damal bebeğin baş süsleme-

lerini uygulayınız.U 

YGULAMA UYGULAMA FAALİYET 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üçgen şeklinde kumaş kesiniz. 

 Kumaşınızı ikiye katlayınız. 

 Bir sıra boncuk dikiniz. 

 

 İkinci sıraya geçiniz. 

 Boncuğu ipliğe geçiriniz ve sabitleyi-

niz. 

 

 İğneyi tekrar boncuğun içinden geçi-

riniz ve sabitleyiniz. 

 

 İğneyi dikişin içinden geçiriniz. 

 

 Tekrar boncuk geçiriniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İğneyi boncuğun içinden geçirerek 

sabitleyiniz. 

  

 Mavi renkte boncuğu iğneye geçiriniz. 

 

 İğneyi dikişin içinden geçirerek bon-

cuğu sabitleyiniz. 

 

 İğneyi tekrardan boncuğun içinden 

geçirerek sabitleyiniz. 

 

 Yine kırmızı renkte boncuk geçirerek 

aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 Her sırada bir boncuk azaltarak işleme 

devam ediniz. 

 



 

 52 

 Sıra sonunda bir üst sıraya geçerken; 

iğneye boncuk takınız. 

 Bu sırada iki tane mavi boncuk yan 

yana gelecek şekilde yaparak işlemi-

nize devam ediniz. 

 Bu şekilde ortada desen oluşacaktır. 

  

 İğneyi yandaki ilmekten geçiriniz. 

 

 İğneyi boncuğun içinden geçiriniz. 

 

 İğnenin boncuğun içinden geçtikten 

sonraki görünüşü 

 

 Boncuğu sabitleyiniz. 
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 Boncuğu yan taraftaki ipliğin içinden 

geçiriniz. 

 

 

 İpliği çekerek sıkıştırınız. 

 

 İpliğinize boncuk geçiriniz. 

 İğneyi iki boncuğun arasındaki ilmek-

ten geçiriniz. 

 

 İğneyi tekrar boncuğun içinden geçi-

riniz. 

 

 İpliği çekerek boncuğu sabitleyiniz. 
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 Aynı işlemlere son bir boncuk kalana 

kadar devam ediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak Damal bebeğin baş süsleme-

lerini uygulayınız.U 

YGULAMA FAALİYET 

İşlem Basamakları Öneriler 

 23 cm uzunluğunda şerit kırmızı kur-

dele veya astarlık kumaş alınır. 

 
 Kırmızı şerit kurdelenin üzerine 0,5 

cm pay bırakılarak sarı kurdele yerleş-

tirilir. 

   
 Sarı şerit kurdelenin üzerine 0,5 cm 

pay bırakılarak yeşil kurdele yerleşti-

rilir. 

 
 Yeşil kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak Mavi kurdele yerleştirilir. 

 
 Mavi kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak bordo kurdele yerleştirilir. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak Damal bebeğin baş süsleme-

lerini uygulayınız.U 

YGULAMA FAALİYET 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Üçgen şeklinde kumaş kesiniz. 

 Kumaşınızı ikiye katlayınız. 

 İpliğinize dört tane mavi boncuk geçi-

riniz. 

 

 Boncukların ucuna hazırladığınız 

püskülü takınız. 

 İğneyi boncukların içinden başlangıç 

noktasına doğru geçiriniz. 

 

 Bu şekilde boncuklar ve püskül sabit-

lenmiş olacaktır. 

 Arada çok az boşluk bırakarak aynı 

işlemi iki defa daha tekrarlayınız ve 

işleminizi bitiriniz. 

 

 İğnenizi püskülün baş kısmından geçi-

riniz. 

 

 İpliğinize iki tane kırmızı boncuk 

takınız ve diğer püskülün baş kıs-

mından geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Aynı işlemi diğer iki püskülün arası-

na da yaparak işleminizi tamamlayı-

nız. 

 

 İğnenizi mavi boncukların baş kıs-

mında tekrar kumaşa tutturunuz. 

 İğneye siyah boncuk takınız. 

 İğneyi kumaşın altından geçirerek 

yan tarafa geçiniz. 
 

 Aynı işlemi sıranın sonuna kadar de-

vam ettirerek işleminizi bitiriniz. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak Damal bebeğin baş süsleme-

lerini uygulayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Plastik bebeğin saçları örülür. 

 
 Geniş tarafı 25 cm, yüksekliği de 10 cm olan 

bir üçken kumaş kesilir. 

 Kumaşın uzun kısmının tam ortalayacak 

şekilde, kum boncuklarının sık iğnesi tekniği 

ile örülmüş bant dikilir. 

 3 kat (sıra) kırmızı kum boncuk ve 3 katta 

siyah boncuk alınır. Boncuklar ayrı ayrı 

gruplanır. İki elle tutularak kendi etrafında 

sallanarak sarılması dönmesi sağlanır. Bon-

cuk uzunlukları 16 cm’dir. 

 Bükülen boncuklar iki kulak kenarına dikilir. 

 Üzerine birer adet altın dikilerek temizlenir. 

   

 Hazırlanan kumaş baş etrafına yerleştirilir. 

Arka ortasından dikilerek sabitlenir. 

 Tepe çalışmasına başlamadan baş çevresi 

uzunluğunda ve 3 cm yüksekliğinde bir kar-

ton kesilerek Bu üçken kumaşın iç kısmına 

yerleştirilir. Bu çalışma görünümde netlik 

oluşturacaktır. 

 

 Başın üzerine 6cm çapında karton kesilir. 

 Üzerine 10 cm çapında astarlık kumaş kesi-

lir.  
 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 59 

 Kesilen kumaş kartonun üzerine yerleştirilir.  

 Hazırlanan parça başın üzerine yerleştirilir. 

 Kenarlarından dikilerek sabitlenir. 

 

 35 cm’ye, 18 cm tülbent kesilir. 

 Keten kumaşın (tülbent) bir köşesi kum bon-

cukları ile işlenerek desen oluşturulur. 

 Desenin köşelerinden ip çekilerek saçak 

oluşturulur. 

 

 Başın tepenin ortasına gelecek şekilde keten 

(tülbent) yerleştirilir. 

 

 Keten (tülbent) kenarları yüz kenarlarından 

içe doğru hafif bükülerek çene altında birleş-

tirilir. Dikilerek sabitlenir. 

  

 Bebeğin saçı terliğin yan tarafına yukarıya 

getirilerek dikilir. 
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 Üçgen şeklinde beyaz kumaş kesilir ve başın 

arka tarafına terliğin üzerine yerleştirilir. 

  

 Beyaz kumaş terliğe dikilerek sabitlenir. 

 

 23 cm uzunluğunda şerit kırmızı kurdele 

veya astarlık kumaş alınır. 

 Kafanın arka kısmına bir ucundan dikilir. 

  

 Kırmızı kurdele başın etrafına dolanır. 

 Başlangıç noktasına gelince tutturulur. 

  

 Kırmızı şerit kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak mavi kurdele yerleştirilir. 
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 Mavi kurdelede başın etrafında dolanarak 

sabitlenir. 

  

 Mavi şerit kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak sarı kurdele yerleştirilir.  

  

 Sarı kurdelede başın etrafında dolanarak 

sabitlenir.  

  

 Sarı şerit kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak yeşil kurdele yerleştirilir. 

  

 Yeşil kurdelede başın etrafında dolanarak 

sabitlenir. 
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 Siyah kumaş ikiye katlanarak hazırlanır. 

 Yeşil şerit kurdelenin üzerine 0,5 cm pay 

bırakılarak siyah kumaş yerleştirilir.  

  

 Başın etrafına dolanır. 

  

 Siyah kumaş başlangıç noktasına gelince 

dikilerek sabitlenir. 

 

 Yağlığın başa yerleştirilmiş son hali 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Baş süslemesinde saten kurdele, gömlek düğmesi, kum boncukları,karton,kalın    

tülbent,altın paralar kullanılır. 

2. (   ) Damal bebek baş süslemesi özen gerektiren bir çalışma değildir. 

3. (   ) Baş süslemesinde renk uyumu önemlidir. 

4. (   ) Süslemelerde geometrik desenlerden faydalanılır. 

5. (   ) Kum boncuklarının örülmesinde örümcek örgü modeli kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

       

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Damal yöresindeki yöresel kıyafetler saya, üç etek ve üç peşli adı ile bilinmektedir. 

2. (   ) Damal yöresinde halen geleneksel yaşam tarzının etkisi görülmektedir,         bu-

nun en önemli göstergesi göçebe yaşam ve  günümüzde  45-50 yaş üzeri bayanlar tara-

fından giyilen Orta Asya motiflerini taşıyan Türkmen Kadın Kıyafetleridir. 

3. (   ) Yöresel Folklorik Bebekler 1996 yılında Japonya da yapılan bir yarışmada el 

emeği kategorisinde dünya birincisi olmuştur. 

4. (   ) Geleneksel kıyafetleri kuşaktan kuşağa taşımak, kültürel değerlerimizi korumak 

ve gelir etmek amacı ile yöreye ait kıyafetler küçültülerek çalışılmıştır. 

5. (   ) Plastik bebek boyları 25 cm den başlayıp 100 cm ye kadar bulunmaktadır. 

6. (   ) Geleneksel Damal Kadın kıyafetleri kendi içinde birçok ayrıntılar taşımaktadır. 

Bunlardan en önemlisi ve göze çarpanı evli kadın kıyafetleri ile genç kız kıyafetleri 

arasındaki farklılıktır. 

7. (   ) Damal bebek baş çalışması renk cümbüşü ve görkemi ile Damal bebeğin en ilgi 

çeken bölümüdür. 

8. (   ) Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak 

kumaşa kaşmir denir. 

9. (   ) Kıyafetlerde terlik denilen başlık kullanılır. Terliği tutmaya yarayan boncuk işle-

meden yapılmış olan çene bağına keten denir 

10. (   ) Alındaki işlemelere siğil denir. 

 

 

 

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. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Türk  

2 Beyaz Örtü 

3 Genç Kız  

4 Kadife  

5 35-40  

6 Düğme  

7 Dikiş İpi  

8 Düzgün  

9 Cetvel  

10 Taraklı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Sahandırık  

2 Keten  

3 Siyah  

4 Önlük  

5 Yün  

6 Yelek 

7 Sabunla 

8 Teyelleme 

9 Tor 

10 Evli 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
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KAYNAKÇA 
 Ardahan İli Damal ilçesi Damal bebeği ilk yapmaya başlayan ve hâlâ yapan Fi-

dan Atmaca’nın anlattığı bilgiler ve çekip yolladığı resimler. 

 http://damal.meb.gov.tr/ 

 

 

KAYNAKÇA 


