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AÇIKLAMALAR 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili 

MODÜLÜN ADI Dekoratif  Perdeler-1 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Öğrencilerin dekoratif perdeleri gruplandırabileceği, süsleme 

tekniklerini uygulayabileceği, standart katlamalı perdeyi dikim 
yeterliliğini kazanacağı bir öğretim materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Büzgülü Perdeler Perde Aksesuarları, Pilili Perdeler, Katlamalı 

Perdeler, Rulo Stor Perdeler, Rustik Perdeler modüllerini almış 

olmak 

YETERLİK Dekoratif perde üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında dekoratif perdeleri 

gruplandırabilecek ve kruvaze perdeyi dikebileceksiniz. 

1. Amaçlar  
2. Kullanım alanına göre dekoratif perdeleri      

gruplandırabileceksiniz. 

3. Dekoratif perde süsleme tekniklerini uygulayabileceksiniz. 
4. Dekoratif perde dikebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Perde dikimi için uygun aydınlık ve geniş bir atölye 

ortamı 

Donanım: Düz dikiş makinesi, overlok makinesi, çalışma 
masası, sandalye, perde malzemeleri, ütü, ütü masası ve yardımcı 

araç gereçler, kaynak kitaplar, elektronik bilgi kaynakları, kumaş 

örnekleri ve gereçler 

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, 

 

Perdeler evlerde, iş yerlerinde, sahnelerde, gizleme ve süsleme amaçlı kullanılan 
dekorasyon malzemeleridir. Hızla artan nüfus ve yeni bina yapımları perdeye olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de perde üretimi istihdam alanı 

yaratan bir sektördür. Bu nedenle bu alanda üretim yapacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Dekoratif Perdeler modülünde dekoratif perde çeşitlerini araştıracak, çeşitleri ile 

süsleme unsurlarını tanıyacak ve dikim uygulaması yapacaksınız. Çalışmalarda başarı 

kazanabilmek için konu ile ilgili teknik bilgiler yeterince incelenmeli, işlemler gereği gibi 
uygulanmalıdır. 

 

Sizde bu faaliyeti, başarı ile tamamladığınızda kaliteli ve ihtiyaçlara uygun perde 
dikebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaptığınız ürünler ile maddi gelir sağlayabilirsiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında dekoratif perdeleri tanıyarak dekoratif perdelere hazırlık yapabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Dikim tekniğine göre dekoratif perdeler nelerdir, araştırınız.  

 Kullanım alanına göre dekoratif perdeler nelerdir araştırınız. 

 Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1.DEKORATİF PERDELERE HAZIRLIK 
 

1.1. Dikim Tekniğine Göre Dekoratif Perdeler 
 
Dikim tekniğine göre dekoratif perdeler üç gruba ayrılır: 

1. Balon perdeler, 

2. Volanlı perdeler, 

3. Geometrik perdeler. 
 

1.1.1. Balon Perdeler 
 

Balon perde, belirli aralıklarla bolluk verilerek aşağı ve yukarı büzülerek toplanıp 

açılabilen, mekanizmalı ya da mekanizma olmadan kullanılabilen perde türüdür. Mekanizma 

olarak katlamalı perdelerle aynı sisteme benzer. Katlamalı perde mekanizmaları aynı 
zamanda balon perde mekanizması olarak ta kullanılabilir. Ancak bazı mekanizmalar sadece 

balon perde için özel üretilmiştir. Katlamalı perde mekanizmasından farkları sadece aşağı ve 

yukarı hareket etmekle beraber, aynı zamanda sağa ve sola hareket edebilmektedir.  
 

Tül kumaşlarla kullanılır. Genellikle eni büyük camlarda kullanılması tavsiye edilir. 

Sebebi, perdenin balon şeklindeki kısımlarının küçük enlerde balon görüntüsünü 
yitirmesidir. Toplama payı 50 cm ile 70 cm arasında değişebilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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       Resim 1.1: Balon perde                                         Resim 1.2: Balon perde 

 

1.1.2. Volanlı Perdeler 
 
Volan perde, perdelik kumaşın verev kesilerek istenilen sayıda döküm oluşturulması 

ile kullanılan dekoratif perde türüdür. Volanlı perdeler yatay ve dikey volanlı üretilmektedir. 

Mobilya ve ev tasarımına uygun renk ve boyutlarda çalışılabilmektedir. Volanlı perdelerde 
dökümlü perdelik kumaşlardan, saten, kadife, krinkıl gibi kumaşlar kullanılır. 

   

        Resim 1.3: Volanlı perde                                   Resim 1.4: Volanlı perde 
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Resim 1.5: Volanlı perde 

1.1.3. Geometrik Perdeler 
 
Geometrik perdeler; üçgen, yuvarlak camlara göre ya da dikdörtgen kare camlarda 

istenilen geometrik desenlerin oluşturulduğu perde türüdür. Kısa tanımla geometrik 

şekillerin farklı stillerde kullanılması ile oluşturulan perde türleridir. Genelde fon ve 
bordürlerde kullanılan kalın ve tok kumaşlardan hazırlanılır ve tok durur. 

         

                         Resim.1.6: Geometrik perdeler                            Resim.1.7: Geometrik perdeler 

1.2. Kullanım Alanına Göre Dekoratif Perdeler 
 

Kullanım alanına göre perdeler iki gruba ayrılır: 

 
 Sahne perdeleri, 

 Saçak (ip) perdeler. 
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1.2.1. Sahne Perdeleri 
 

Geniş mekânlarda dikkat çekecek şekilleri seçilir. Ortama uygun renk seçimine önem 
verilir. Sahnedeki fazlalıkları gizlemek amacıyla yapılmaktadır. 

   

Resim.1.8: Sahne perdesi                                       Resim.1.9: Sahne perdesi 

 

1.2.2. Saçak (İp) Perdeler 
 

İp perdeler, örme iplerden farklı kalınlıklarda ve renkte oluşturulan ipliklerin yan yana 

sıralanmasıyla oluşturulan perdelerdir. Mekâna göre çok geniş renk çeşitleri düz renkte ve 

simli olarak stilize edilmişleri mevcuttur. İp perdede daha farklılık ve hayal gücünüzü 

zorlayarak çeşitli tasarımlar yaratılabilir, ip aralarına renkli taş ve boncuklar serpiştirerek 
mekânınıza daha fazla canlılık katabilirsiniz. İp perde ev, ofis, otel lobilerinde, sanat 

galerilerinde, teşhir amaçlı mağaza vitrinlerinde, dekorasyon unsuru olarak işinizi 

kolaylaştıran bir materyaldir.  
 

 Düz renk klasik ip perde uygulama çeşitleri 

 Simli ip perde, 

 İp perde 'japon perde' stili uygulama, 

 İp perde 'dikey perde' stili uygulama, 

 İp perde 'klasik' kornişe uygulama, 

 İp perde 'rustik' uygulama, 

 İp perde motorlu sistem uygulamalar gibi model ve tasarımları 
bulunmaktadır. 

   

                Resim 1.10: Saçak perde                                    Resim 1.11: Saçak perde 
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Resim 1.12: Renkli saçak perde   Resim 1.13: Krem saçak perde    Resim 1.14: Sarı saçak perde     
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 UYGULAMA FAALİYETİ 
Dekoratif perdelerle ilgili katalog hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölyenin temizlik ve düzenini 

sağlayınız.  

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir ortam 

hazırlayınız. 

 Dikim tekniklerine göre dekoratif 

perdeler nelerdir, araştırınız. 

 Elektronik ortamdan, perde 

mağazalarından, perde kataloglarından 

araştırınız. 

 Kullanım alanlarına göre dekoratif 

perdeler nelerdir, araştırınız. 

 Yaptığınız araştırmaları, bilgi ve 

resimleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Yaptığınız araştırmaları katalog haline 

getiriniz.  

 u çalışma size ürün çalışmanız sırasında 

yardımcı olacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Balon perdeler, mekanizma olarak katlamalı perdelerle aynı sisteme benzer. 

2. (   ) Dekoratif perdeleri kullanım alanına göre gruplarsak mutfak, salon vb. dememiz 
gerekir. 

3. (   ) Dikim tekniklerine göre perdeler, balon, volanlı ve geometrik perdelerdir. 

4. (   ) Dekoratif perdeler her mekânda kullanılabilen perde modelleridir. 
5. (   ) İp perdeler, örme iplerden farklı kalınlıklarda ve renkte oluşturulan ipliklerin yan 

yana sıralanmasıyla oluşturulan perdelerdir. 

 

  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında dekoratif perdelerde süsleme tekniklerini öğrenerek uygulama 
yapabileceksiniz. 

 

 

 
   

 Dekoratif perdelerde kullanılan süsleme tekniklerini araştırınız. 

 Dekoratif perde süsleme örnekleri ile katalog hazırlayınız ve sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

2. DEKORATİF PERDE SÜSLEME 

TEKNİKLERİNİ UYGULAMA 
 

2.1. Perde Süsleme Teknikleri 
 
Perde süslemede; perde başlıkları, perde bağları ve kenar süslemeleri (değişik harçlar, 

boncuklar, fırfırlar, danteller vb.) kullanılır. Ayrıca, bu süslemeleri değişik dikiş teknikleri 

ile zenginleştirmek mümkündür; pililer, büzgüler, gipürler vb. 
 

Kenar süslemeleri, perdenin yan kenarları ve etek ucu süslemeleri, perde bordürü 

(başlığı) kenar süslemesi veya perde bağı süslemeleridir. Süsleme araştırma, yaratıcılık 

isteyen bir iştir. Uygulanacak yer, kullanılan teknikler, malzemeler hakkında bilgi sahibi 
olunmalı ve araştırılmalıdır.  

Süslemenin amacı; 

 
 Birlikte kullanılacak eşyaya uyum sağlamak, 

 Ortamı süslemek, 

 Dikiş yerlerini ve ekleri kapatmak, 
 Kumaş kusurlarını ve lekeleri gizlemek, 

 Daha güzel ve şık ortamlar yaratmaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Perde Aksesuarlarıyla Süsleme 
 
Perde bağları, perdeleri yanlarda toplamakta kullanılan ve estetik bir görünüm veren 

yardımcı malzemedir. Bunlar, perdelerin açık tutulmasına ve gün ışığının odaya girmesine 

yardım eder. Genellikle, perdenin kumaşından hazırlanır. Fakat biye, fırfır, geçirilebildiği 
gibi dilimli ya da fiyonk olarak da çalışılabilir. Perdenin üzerinden ölçü alınarak çalışılması 

daha uygundur. Perde bağı perdeyi fazla sıkmamalıdır. Perde bağı, perdenin kumaşından 

hazırlanabildiği gibi perdeler için hazırlanmış kordon, püskül vb. ürünler de bulunmaktadır. 

        

Resim 2.1: Püskül                                                        Resim 2.2: Perde bağı 
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                       Resim 2.3: Perde bağı                                        Resim 2.4: Perde bağı 

 

              

  Resim 2.5: Perde bağı             Resim 2.6: Renkli Püskül            Şekil 2.7: Püskül 

 2.3. Dikim Teknikleriyle Süsleme 
 

Süslemeler zamana ve mekâna göre değişim gösterebilir. Süsleme yapılırken dikiş 

tekniklerinden de yararlanılır. Perde kenar süslemelerinde hazır harçlar, danteller, püsküller, 
ponponlar, boncuklar kullanılır.  

 

http://www.ecobellahome.com/r/1295266422.0469-585-24-b.jpg
http://www.ecobellahome.com/r/1295266422.4991-586-24-b.jpg
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         Resim 2.8: Dikim teknikleri ile süsleme      Resim 2.9: Dikim teknikleri ile süsleme                                                             

 

 

Resim 2.10: Dikim teknikleri ile süsleme 

2.4. Bordür (Perde Başlığı) Yapma 
 

Perdenin üst kenar dikişini, perde halkalarını, raylarını gizlemek, perdeyi güzel 
göstermek, dekoru tamamlamak amacıyla kullanılır. Perde farbalası, drape veya fırfırı da 

denmektedir. 

 
Klasik veya modern mekânlarda kullanılabilen, perdelerin üst kısmında genellikle 50–

60 cm’yi geçmeyecek şekilde uygulanan süslemelerdir. Farklı pili veya büzgü modelleri 

uygulanabilir. Perdede uygulanan, Amerikan pili, pano pili, boru pili, kırma pili modelleri, 
bordür çalışmasında da kullanılabilir. Perdenin genişliği, başlığın genişliğinde de etkendir. 

Saçak, ponpon, kordon, boncuklu harçlar gibi tekstil aksesuarları kullanılabilir. 

 

Perde bordürleri (başlıkları); sert, yarı sert, büzgülü, pilili ve drapeli olmak üzere 
değişik şekillerde çalışılır. Genellikle dubleli çalışılır, sadece tülden yapılan çalışmalar 

dublesiz olur. Ayrıca duble kullanılmadığında bordürün sert görünmesi için yapışkan tela ve 

benzeri kumaş kullanılabilir. 
 

Perde bordürleri (başlıkları) pencereye şu şekillerde yerleştirilir: 
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 Büzgü ya da pili aralarına gizleyerek ince çivi ya da raptiye kullanılır veya 

büzgü ya da pili yerlerine halka takılır.(rustik perde başlığı gibi) 

 Yapışkan fermuar kornişe yapıştırılır. Perde başlığının da tersine dikilir. 

 Perde başlığının iki yanına metal halka dikilir, korniş tahtasının iki yanına 
takılan çengellere takılır. 

 Korniş ya da perde rayına perde halkaları ile takılır. Kullanışlı olan ve 

genellikle kullanılan bu şekildir. 
 

Perde bordürünün ölçüsü, genellikle perde yerine takıldıktan sonra belirlenir. Çünkü 

bu ölçü en sağlıklı ölçüdür. Uzunluk genellikle,15–70 cm arasında değişebilir. En ise 

perdenin kaplayacağı yüzey dikkate alınarak yanlara 10 cm dönüş payı bırakılarak 
hesaplanır. En ölçüsü hesaplanırken model özelliği de (pilili, büzgülü, drapeli gibi) 

unutulmamalıdır. 

 

    

                 Resim 2.11: Drapeli perde başlığı                           Resim 2.12: Pilili perde başlığı 

Perde bordürü, birlikte kullanılacak perdenin kumaşından olmalıdır. Perde bordürü, 

perdenin üst kısmını gizlemek amacıyla kullanıldığı için düz, büzgülü perdelerde kullanılır. 
Pilili perde özel olduğu için perde bordürü (başlığı) her zaman kullanılmaya bilir. Fakat bu 

çalışmayı da öğrenmek için modülde dubleli perde bordür ya da farbela çalışması yapacağız. 

Bu çalışma için; 

 
 Model kitapları ve dergiler, 

 Tahta veya çelik metre,  

 Perdelik kumaşlar, 
 Makas, toplu iğne,  

 Dikiş iplikleri,  
 Dikiş makinesi, 
 Ütü masası, 

 Ütü hazırlayınız 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak perde bordürü hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Perde bordürü çalışması için aydınlık 

ve geniş atölye hazırlayınız. 

 Perde dikiminde kullanılacak olan araç 
gereçleri hazırlayınız. 

  

 Perde bordürü için model araştırması 

yapınız.     

 Araştırmalarınızı elektronik ortamdan ve 

perde dikim atölyelerinde yapabilirsiniz. 

 

  

 
 Perde bordürü için model tespiti 

yapınız.  

 
 Araştırdığınız modellerden size uygun olanı 

seçiniz (düz, sert, pilili, büzgülü gibi). 

 

 Perde başlığı uygulaması hazırlığı 
yapınız.   

  

 Çalışma yapışkan tela ile yapılacak (Kenar 
süslemesinde hazır harç kullanabilirsiniz.).      

   

 
 Örnek kalıbınızı istenilen ölçüde 

hazırlayınız. 

 

  

   
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Bordür kumaşını ütülemeye 

hazırlayınız. 

 

 
 

Kumaş hesaplarınızı kontrol ediniz. 

 

 Kumaş hesabınızın doğru olup 

olmadığını kontrol ediniz.         
 

 Kumaşı masaya yerleştiriniz. 

 Ölçülerinizi işaret kalemi ile 
işaretleyiniz. 

 Bordür kalıbı, kumaşın kat yerine 

gelecek şekilde tersinden çiziniz. 
 Çiziminizin doğruluğunu kontrol 

etmelisiniz.  

 Bordür kumaşınızı, birlikte 

kullanılacak perde kumaşı ile aynı 
renkte ya da tamamlayıcı bir renkte 

seçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 Perde kumaşın tersinden 
yapışkan telayı ütü ile sabitleyiniz.  
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 Perde bordür kalıbınızı kumaş 
üzerine uygun şekilde çiziniz. 

 

 
 

 
 

 
 

 Hatalı çizim var ise gerekli 

düzeltmeleri yapınız.  
 Bordür kumaşınızı kesiniz. 

 

 

 

 Bordür kumaşının dikişi için araç 

gereci hazırlayınız. 
 

 Kesim işleminde 1 cm–1,5 cm dikiş payı 

vererek kesiniz. 
 Kumaşa uygun iplik seçimi yapınız. 

 Makinenin dikiş ayarını kontrol ediniz. 

 Dikiş ayarlarını yapınız. 

 

 Çizgi üzerinden makinede dikiniz. 

 Dönüş yerlerinde çıtlatma yaparak kumaşın 
daha düzgün görünmesini sağlayınız. 

 Başlangıçta 10 cm çevirmek için boşluk 

bırakınız. 

 Başlangıçta boş bırakılan yerden 

çevirerek ütüleyiniz. 
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 5mm–6 mm pay bırakarak fazla payı 
kesiniz.  

 Overlok ya da sürfile ile temizleyiniz. 

 Bıraktığınız dikiş açıklığından 
yüzüne çeviriniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 Açıklığı temiz dikiş yaparak 

kapatınız. 
 

 İstenirse kenarına hazır malzemelerle 

süsleme yapılabilir. 

 İstenirse yapışkan tela kullanabilirsiniz. 
 

 Cırt ekstraforu dikiniz.  Ekstrafor dikişini düzgünlüğünü kontrol 

ediniz (Cırt yerine halka çalışması da 
yapabilirsiniz.). 

 

 Kalite kontrol yapınız.  Perde başlığınızın modelinize, ölçülerinize 

uygunluğunu kontrol ediniz.  
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UYGU 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak perde bağı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Perde bağı dikimi için uygun çalışma 

ortamı hazırlayınız.  
  

 

 Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlayınız. 

 Düzgün ve geniş bir masa hazırlayınız. 
 Kullanılacak araç gereçleri hazırlayınız. 

 Perde bağı kullanılacak olan perdeye 

göre ölçü alınız.    

 

 Perdenin genişliğine ve modele göre 30 
cm ile 2,50 cm arasında ölçü alınabilir. 

 20cm x 80 cm’lik kenarları hazır 

gereçlerle süslemeli perde bağı çalışması 

yapınız.  

 

  Perde bağınızın kalıbını hazırlayınız. 

 Bitmiş eni 20 cm, bitmiş boyu 80 cm 
olacak olan bağ için kumaş üzerinde 

çizim işlemi yapınız (Ölçülerinize 

uygun kalıp hazırlayarak ta 

çalışabilirsiniz.). 
 

 Kullanılacak olan kumaş dekor perde 

kumaşı, perde bordürü kumaşı veya 

dublelik kumaş kullanabilirsiniz.  
 Çalışmayı iki kat kumaşta yapacaksınız. 

 Çizim işlemini kumaşınızın tersinde 

yapmalısınız. Kesim işlemine geçmeden 

ölçülerinizi kontrol ediniz. 
 20x80cm 2 adet 

 
 

 Perde bağı kalıbını kumaşınıza 

yerleştiriniz. 

 

 

    

 1 cm dikiş payı ile kesmeyi unutmayınız.   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaşınızı dikiş payı vererek kesiniz. 

  

 

 Çift kat kullanacağınız için keserken de 

çift kat işlem yapmayı unutmayınız. 
 

 
 Perde bağınızı dikiniz.   

 Makinenin dikiş ayarını kontrol ediniz. 

 Kumaşa uygun renkte iplik takınız. 

 Büzgülü ya da düz yerleştirebilirsiniz 
(Büzgü için pay eklemesi yapınız).  

 

 

 
 Perde bağı dikişini kontrol ediniz.  

 Kumaşımızın tek katını, makineye 
tersi gelecek şekilde yerleştiriniz. 

 Başlangıç dikişlerini sağlamlaştırınız 

(ileri geri dikerek). 
 Kumaşı düz yüzüne çevirmek için yer 

bırakınız. 

 

 Dikişlerin köşelerini makasla düzeltiniz. 
 Köşelerdeki fazlalıkları kesiniz. 

 Dönüşlerin rahat olması için çıtlatma 

işlemi yapabilirsiniz. 

 

 Kenar ipliklerini temizleyiniz. 

 

 Overlok ya da sürfile yaparak kenar 

temizliği yapabilirsiniz. 
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 Kumaşı düz yüzüne çeviriniz. 

 Çevirme işlemini uzun bir araç 

yardımıyla yapabilirsiniz. 
 

 

      

 

 Perde bağını ütüleyiniz. 
 Dikişlerin ütüyle tamamıyla 

düzeltildiğinden emin olunuz.  

 

 

    

  

 İnce bantları hazırlayınız.  

 Hazırlanan bant perde bağının üst 

köşesine dikilir.    
 Bandı payları çok kalın olmamasına 

dikkat ediniz.  

 
 

 

     

 
 Perde bağının sarkan kısmına süsleme 

yapınız. 

 

 Saçak, boncuk gibi benzeri süsleyici 
öğeler kullanarak yapabilirsiniz. 

 Silikon tabancası ile yapıştırabilir ya da 

makinede dikebilirsiniz. 
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 Perde bağını perdenize yerleştiriniz. 

 

          

 Perde bağını perdeye monte ediniz. 

 Perde bağının kullanılacağı yere, perde 

bağını takmak için aksesuar (özel 
çengeller vardır) takınız. 

 

 Perde bağınızı perdenizle birlikte 

kullanabilmek için duvara monte edilmiş 

aksesuarlardan ve bantlarınızdan 
yararlanınız.  

 
 Kalite kontrol yapınız. 

  

 Uyguladığınız perde bağı ve süslemenin 
ölçülerinize ve tasarımınıza uygunluğunu 

kontrol ediniz.  

 Hatalarınız var ise düzeltiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki doğru-yanlış sorularını 

cevaplayarak değerlendiriniz ( D ) veya ( Y ) işareti koyunuz 
 

1. (   ) Perde süslemede; perde başlıkları, perde bağları ve kenar süslemeleri (değişik 

harçlar, boncuklar, fırfırlar, danteller v.b gibi) kullanılır. 

2. (   ) Perde bordürü, perdeleri yanlarda toplamakta kullanılan ve estetik bir görünüm 
veren yardımcı malzemedir. 

3. (   ) Perdenin üst kenar dikişini, perde halkalarını, raylarını gizlemek, perdeyi güzel 

göstermek, dekoru tamamlamak amacıyla perde bordürü kullanılır. 
4. (   ) Süslemeler zamana ve mekâna göre değişim gösterebilir. 

5. (   ) Perde bordürünün ölçüsü, perde ölçüsü ile birlikte tespit edilmelidir. 

 

   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. 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam 

sağlandığında dekoratif perde (katlamalı perde) dikimi yapabileceksiniz. 
 

 

 
   

 Kruvaze perde nedir, araştırınız. 

 Kruvaze perde dikiminde kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Kruvaze perde dikiminde kumaş hesabı nasıl yapılır, araştırınız. 

 Kruvaze perde dikim tekniklerini araştırınız. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. DEKORATİF PERDE DİKME (KRUVAZE 

PERDE) 
 

3.1.Kruvaze Perde 
 

Kruvaze perde adından da anlaşılacağı gibi ön parçaları birbiri üzerine gelecek şekilde 
yapılmış anlamındadır. Kruvaze perde, perdelik her kumaştan yapılabilir. Mekanizma 

sistemiyle ya da halkalar kullanılır. Kruvaze perde pilise şeklinde dikilir. Perde kumaşının 

boyunun bütünü kullanılır. Pencerenin yüksekliğine göre üst kısımdan kısaltılarak ayarlanır. 
Kumaşın yanları dikildikten sonra istenilen ölçülerde tarlatanda denilen ekstrafor dikilir, 

perdenin arka yüzünü şeffaf halkaların dikileceği yerlerin ölçüsü alınır. Perdenin karşılıklı 

gelecek şekilde etek kısmı 30 cm’den perdenin diğer köşesine kadar işareti alınır. İşaretin 
alındığı yerden şeffaf halka şeridi dikilir. Pencerenin ölçülerine göre pilisesi ayarlanır ve 

piliselerin yönü iki kanadın birbirin farklı dış tarafa bakacak şekilde dikilir. Perdenin üst üste 

gelecek olan kısım perdenin genişliğine 60-70 cm civarında dikilebilir. Perde için 

mekanizma üzerindeki ipler takılır ve mekanizma ipi veya kurdelesi makaradan gelip 
halkalardan geçerek perdenin etek kısmında sabitlenir. Halkalar da çubuk hizasında 

tutturularak perdeye toplanma esnasında perdenin düzgün bir formda olmasını sağlar. 

 
Tüm mekânlarda uygulanabilmesine rağmen genellikle salon pencerelerinde, yatak 

odası penceresinde, restorantlarda, otellerde, eğlence mekânlarında kullanılır. Şık görünümü 

sayesinde mekânlara estetik katar. Kruvaze perdeler isteğe göre kumaş, polyester ve güneş 
kırıcı malzemeden pilise şeklinde üretilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Kruvaze perde                        Resim 3.2: Kruvaze perde 

 

 

                Resim 3.3: Kruvaze perde                                      Resim 3.4: Kruvaze perde 

                                  

                 Resim 3.5: Kruvaze perde                           Resim 3.6: Kruvaze perde 
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Resim 3.7: Kruvaze perde                    Resim 3.8: Kruvaze perde 

3.2. Kruvaze Perde ve Mekanizma Ölçüsü Nasıl Alınır? 

 
Kruvaze perde mekanizması, alınan cam ölçülerine göre üretilir. Üzerinde perdeyi 

hareket ettiren ip ve halkaların bulunduğu makaralar ve kumanda zinciri bulunur. İsteğe göre 

kullanılan ip ve kurdelelerin perde kumaşıyla uyumlu renk seçeneği bulunmaktadır. Standart 
olarak plastik olan mekanizma zincirinin sarı veya krom rengi metal alternatifleri de 

mevcuttur. Perde mekanizmasına motorlu ve uzaktan kumandalı seçenekler uygulanabilir 

 

Ölçü alırken tavanda perdeliğin olup olmaması çok önemli değildir. Nedeni ise 
mekanizmanın önü kumaş ile örtülü olduğundan dolayı estetiği bozacak bir görünüm 

oluşturmaz. Katlamalı perde mekanizma ölçüsü alınırken kumaş enine bağlı olarak ölçüler 

farklılık gösterir. Kumaş enleri kumaş cinslerine göre değişebilir. Kumaş enleri 140 cm ile 
280 cm arasındadır. Yine aynı şekilde tül enleri de 280 cm ile 300 cm arasında değişir. Bu 

durumda ölçümlendirme sırasında kullanılacak olan kumaş enine ve cinsine dikkat edilerek 

mekanizma ölçüsü alınmalıdır. Örneğin pencere genişliğinizin 300 cm olduğunu 

düşündüğümüzde bu pencerede alınacak mekanizma ölçüsü seçenekleri kısaca şunlardır: 
Standart bir kumaş kullanılmak ve perde tek parça yapılmak isteniyor ise kumaş eni 140 cm 

ile sınırlı olduğundan dolayı bu seçenek uygun değildir. Bunun yerine 280 cm eninde kumaş 

ya da tül kullanılmalıdır. Yere kadar olan pencerelerde ise boy ölçüsü yere kadar alınmalıdır. 
Eğer pencere kenarlarından taşma alanları da yeterli değilse bu durumda pencerenin uygun 

noktasına kadar taşırarak mekanizma genişlik ölçüsü alınmalıdır. Sonuçta böyle bir 

mekanizma ölçümlendirmesinde standart 140 cm enlerinde kumaşlar rahatlıkla kullanılabilir. 
 

3.3. Kumaş Seçimi 
 

 Genel olarak mekânlarında modern tarzı yakalamak isteyenler için kruvaze perdeler 

tercih edilir. Kruvaze perdede keten, tafta ve ipek kumaşların yanında organze tül de 
kullanılabilir. 

Perde kumaşı seçerken dikkat edilecek noktalar: 

 Kumaş modele uygun seçilmelidir. 
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 Işığı geçirme özellikleri olan, bakımı, temizliği kolay, dayanıklı kumaşlar (tül 

gibi), 
 Işığı geçirmeyen kumaşlar (Dekor perdeler kullanılır.) seçilmelidir. 
 Pamuklu, ipekli, sentetik özelliği olan perdelik dokunmuş her tür kumaşlar 

kullanılabilir. 
 Perde renginin seçimi, çok önemlidir. Perde rengi, odadaki geniş bir yüzeydeki 

renge ya da en az kullanılan renge ya da kullanıldığı alanda kombine 
oluşturacak şekilde olmalıdır. 

 Odanın döşeme tarzına ve kullanılan kumaşlarla uyumlu olmalıdır. 

 Odanın ışık alma durumu ( karanlık, aydınlık, loş, çatı katı vb.) göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
 Dayanıklı, ekonomik, kullanışlı, temizlik ve bakımı kolay kumaşlar 

seçilmelidir. 

 Kullanılacak mekâna uygunluğuna (salon, banyo, çocuk odası vb.) dikkat 
edilmelidir. 

 Günün şartlarına, modaya uygun olmalıdır. 

                    

                Resim 3.9: Perdelik kumaşlar                                 Resim 3.10: Perdelik kumaşlar 

3.4. Kruvaze Perde Kumaş Hesabı Yapma 
 
2,80 cm ene göre kumaş hesaplaması aşağıdaki gibidir. Kruvaze perde ölçülerimizin 

bitmiş ölçüsü bir kanat için 1,98 cm olacak. Tüm perdenin bitmiş ölçüsü 3,96 olması 

gerekmektedir Bunun için piliye verilecek pay 1,98 cm olmalıdır (1.98+1.98=3.96). Ayrı 

olarak hazırlanan iki perde üst üste 70 cm gelecek şekilde dikilir (1.98+1.98-70=3.26). 
Perdelik kumaş pili sıkılığına göre artırılıp eksiltilebilir. 

 

3.5. Kruvaze Perde Dikimi İçin Ön Hazırlık Yapma 
 

Kruvaze perde dikimi için ön hazırlık yapmak gereklidir. 
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3.5.1. Kullanılan Araç Gereç 
 

 Çalışmaya uygun atölye ortamı, 
 Model kitapları ve dergiler, 

 Tahta veya çelik metre,  

 Tül perdelik kumaşlar, 

 Makas, toplu iğne,  
 Dikiş iplikleri,  

 Dikiş makinesi, 

 Şeffaf halka, 
 Kruvaze perde mekanizması (Öğretmenin belirleyeceği ölçüye göre her öğrenci 

bir perde çalışır, fakat bir mekanizma üzerinde kullanım işlemi uygulanabilir. 

İstenilen ölçüde mekanizma perdecilerden temin edilebilmektedir.), 
 Ütü masası, 

 Ütü. 

 

3.6. Kruvaze Perde Montajı 
 
Kruvaze perdenin montajında ilk önce mekanizma tavan veya duvara monte edilir. 

Perde genişliğine göre yeterli miktarda ayak kullanılmalıdır. Perde ayaklarını tavana, 

pencere kollarına çarpmayacak mesafede önden takarak kruvaze perde mekanizmasını bu 
ayaklara geçirmeliyiz. Duvara takılacak perdelerde ise uzatmalı montaj ayağı kullanılmalıdır. 

Monte edilen perde mekanizması üzerindeki makaraların içindeki iplikler açılarak kumaş 

arkasına dikilmiş halkalardan geçirilir. İplerin uçları kruvaze kumaşın en altındaki halkalara 

bağlanır. Zincir kumandalı perde mekanizması aşağı yukarı hareket ettirilerek kontrolü 
yapılır. Kruvaze perdenin düzgün toplama yapmaması halinde alt bağlantılar gözden 

geçirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kruvaze perde dikimi yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kruvaze perde dikimi için uygun 
çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Aydınlık ve temiz bir ortam hazırlayınız. 
 Düzgün ve geniş bir masa hazırlayınız. 

 

 Kruvaze perde modeli belirleyiniz. 

 Perdenin kullanılacağı odayı 
belirleyiniz. 

 Perde modelini belirleyiniz. 

 Kruvaze perde çalışması yapınız.  

 

 

 

 Pencere ölçünüzü alınız. 
 Ölçü almak için gerekli araçlarınızı 

hazırlayınız. 

 Kısa veya uzun çalışabilirsiniz. 

 Belirlenen model özelliğine göre 
ölçü alınız.  

 Ölçülerinizi kontrol ediniz. 

 

 

  

 Perdecilerden ölçünüze uygun 
kruvaze perde mekanizmasını 

temin ediniz.  

 Kruvaze perde mekanizmaları 
istediğiniz ölçüye göre 

perdecilerden temin ediniz. 

 

 

 Kruvaze perde için kumaşınızı 

seçiniz. 

 Tül perdelik kumaşları araştırınız. 

 Size en uygun olan (renk, desen, kumaş                      
özelliği ve ekonomik olarak) kumaşı seçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 30 

 
 Kumaş hesabınızı yapınız. 

 

 Model ve pencere ölçünüze göre kumaş 
hesabınızı yapınız. 

 Katlamalı perde de kumaş hesabına dikkat 

ediniz. 

 

 Perdelik kumaşınızı kesime 
hazırlayınız.  

 

 Masaya kumaşınızı yerleştiriniz  
 Eğrilikler var ise düzeltiniz. 

 Ölçülerinize uygun perdelik kumaşınızı 

hazırlayınız. 

 Perdelik kumaşınızı kesiniz. 

 

 Perdenizi ölçülerinize uygun çiziniz. 
 İplik çekilebiliyorsa iplik çekiniz. 

 Kumaş ve desen özelliğine dikkat ediniz. 

 İplik çektiğiniz yerden ya da düz iplik takip 
ederek kesiniz.   

 

 Perdenin yan dikişlerini 

yapınız. 
 4 cm olacak şekilde dikiniz. 
 1 cm kıvırma payını veriniz. 

 

 

 

 

 Ütü yapınız. 

 Ütü ayarını kontrol ediniz. 
 Ütü netliğini kontrol ediniz. 
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 Perdenizin üst kısmının dikişini 
yapınız. 

 

 Önce tarlatan (ekstrafor)  dikiniz.   
 Perdenin karşılığı perde de aynı işlemi 

yapınız. 

 Üst kısım 4+4 olarak katlanır (Uçta kalan 1 
cm içe kıvırma payıdır.)  

 

 Perdeyi tersinden temiz ve düzgün 

bir yere düzgün olarak yayınız. 
 Uzun metreyle daha iyi sonuç 

alabilirsiniz. 

 Çalışmalarınızı hızlandırmak için 
arkadaşınızdan yardım 

alabilirsiniz.  

 

 

 

 Perdenin tersinden ölçülerini 

alınız. 
 30 cm yukarıdan ölçüyü 

aldığınızdan emin olunuz. 

 Perdenin üst köşesine gelmesine 
dikkat ediniz. 

 İşaretlerin kontrolünü yapınız. 

 

 

 

 
 Perdenizin ilk kanadının ölçüsünü 

tamamlayınız. 

 
 

  

 Şeffaf halka dikimi için işaretleri kontrol 
ediniz. 
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 Kruvaze perde iplerinin ikinci 

kanadının geçeceği yerlerini 

işaretleyiniz. 
 

      

 Alınan işaretlerin üzerinden şeffaf 
halkayı dikiniz. 

             
 Şeffaf halka şeridini bir sıra dikiniz. 

 Perdenin diğer parçasını da hazırlayınız. 

 Bu halkalardan mekanizmanın ipleri 

geçecektir. 

 Kruvaze perde pili dikişlerini 
yapınız. 

 Ekstraforun bitiminden ikinci  

 Kruvaze perde pililerini dikiniz. 
 İlk olarak üst kısmı dikmelisiniz. 

 

 Dikiş işlemi bitince uçlardan karşılaştırma 

yapınız. 
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 Pili yönünün kumaş kenarına baktığından 
emin olunuz. 

         

  

 
 Perdenizin diğer parçasına aynı 

işlemleri uygulayarak dikiniz. 

 Perdenin diğer parçasının tam tersi 
yönde olmasına dikkat ediniz. 

 İkinci parçanın dikişlerini 

tamamlayınız.  

 
 

 

 

 

 

 Perdenin tersinden çubuk için 

yapılan dikişlere halka dikiniz. 
 

 

 Halka dikimi en üstteki ve en alttaki çubuğa 

yapılmaz. 
 

 
 Ütüleme işlemini yapınız. 

 Kumaş özelliğinize uygun ısıda ütüleyiniz. 
 Perdenizin asılması için cırt ya da halka 

dikimi uygulayınız. 
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 Kruvaze perde mekanizmanızı 
pencerenize monte ediniz. 

 Kruvaze perde mekanizmasının tespit edilmiş 
olan yere uygun olarak takılmasını sağlayınız 

(Bu konuda uzman kişilerden destek 

alabilirsiniz.). 
 Halkalardan ipleri geçiriniz ve sabitleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Modern mekânlarda tercih edilen kruvaze perdelerin yapımında kumaşın eninin 

tamamının kullanımı tercih edilir.  

2. (   ) Perde renginin seçimi, çok önemlidir. Perde rengi, odadaki geniş bir yüzeydeki 
renge ya da en az kullanılan renge ya da kullanıldığı alanda kombine oluşturacak 

şekilde olmalıdır. 

3. (   ) Kruvaze perde adından da anlaşılacağı gibi ön parçalarının bir kısmının üst üste 

gelmesi demektir. 
4. (   ) Kruvaze perde ölçüsü alırken mekanizmanın takılmış olması gerekir. 

5. (   ) Yıpranan perdelerin, aynı mekanizma malzemeleri yeni bir perde için 

kullanılabilir. 

   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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 36 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda kruvaze perde uygulayınız. 
  Pencere eni: 396 cm  

 Kruvaze payı: 70 cm 

 Süre: 8 ders saati 
 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. Çalışmanıza uygun ortamı hazırladınız mı. ?   

2. Perde çizimini yaptınız mı. ?   

3. Kumaşınızı salon perdesi olarak düşündünüz mü?   

4. Çizimi kumaş üzerinde yaptınız mı?   

5. 30 cm ara ile halkalı ekstrafor işaretlediniz mi?   

6. Kumaşı kestiniz mi?   

7. Kenar dikişlerini yaptınız mı?   

8. Halkalı ekstraforu 30 cm ara ile diktiniz mi?   

9. Üst kenarı diktiniz mi?   

10. Mekanizmaya ya da perde halkası ile kornişede 

takabilecek gibi üst kısmı çalıştınız mı? 

  

11. Süslemeleri yaptınız mı?   

12. Kumaşa uygun ısıda ütüleyiniz mi.   

13. Kurdeleyi uygun halkalardan geçirerek büzünüz ve 

altta tekrar açılacak şekilde bağladınız mı.   

  

14. Süreyi iyi kullandınız mı?   

15. Kalite kontrol yaptınız mı?   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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