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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD540 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Düz Örme Elbise Dikimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Düz örme elbise kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol 

iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Düz örme elbise dikimini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun, düz 

örme elbise dikimi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Kalite niteliklerine uygun olarak elbise kesimi 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun düz örme elbise dikimi yapabileceksiniz. 

3. Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme elbise son ütüsü 

ve son kontrol iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ġğne, toplu iğne, dikiĢ ipliği, makas, çizgi taĢı ve 

dikim makineleri  

Ortam: Aydınlık bir ortam 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

Ġ  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüz insanının giyim ihtiyaçları çok çeĢitlilik kazanmıĢtır. Artık çok klasik ve 

sade modeller insanlara cazip gelmemeye baĢlamıĢtır. Ġnsanlar hep daha farklıyı, daha güzeli 

elde etme çabası içindedir. Bu da üreticileri düz örme giysilerin farklı modellerini üretmeye 

sevk etmiĢtir. 

 

Bununla birlikte modada söz sahibi olan sektör çalıĢanları daha cazip satın alma 

imkânları içeren, daha özellikli modeller üretme gayreti içindedir. Bunu yapabilmek de hiç 

kuĢkusuz ki önemli bir teknik ve teknolojik donanımı gerektirmektedir.  

 

Elinizde bulunan bu modül, var olan bilgi ve becerilerinize, ilginiz oranında katkıda 

bulunmak amacıyla hazırlanmıĢtır.  

 

Bu modüldeki bilgi ve becerileri uygulayarak düz örme elbise dikimini 

öğreneceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, 

istenilen kalite niteliklerine uygun olarak elbise kesim iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

ARAġTIRMA  

 

 

 Sektörde üretilen elbise modellerini kesim iĢlemleri ile beraber inceleyiniz ve 

model analizi yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DÜZ ÖRME ELBĠSE KESĠMĠ 
 

Düz örme elbise kesimi aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapılır. 
 

1.1. Model Analiz ĠĢlemleri 
 

Model analiz iĢlemi grafik çizimlerinin yapıldığı, beden ölçülerinin belirlendiği, bu 

ölçülere göre gerekli parça sayıları ve üründe kullanılacak malzemelerin tespit edildiği iĢlem 

sürecidir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
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MODEL ANALĠZĠ 

Firma Adı : Beden Nu.: M ĠĢ nu.: 

Sayfa nu.: 

ÜRÜN: Düz  Örme Elbise TARĠH: Sezon: 

Grafik Çizimi Model Analizi 

 

 

 Elbise 12 numara (gg) örgü 

makinesinde çelik örgü 

tekniğinde örülmüĢtür. Fantezi 

bir elbisedir. Kolları tülden 

yapılmıĢ ve kol ağızları ile 

yaka ve omuz kısmına 1/1 

bant geçirilerek 

temizlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 Ölçüler Parça Listesi 

A Beden Boyu 133  2 adet ön parça  

 2 adet arka parça  

 2 adet kol parçası (tülden) 

 Yaka ve kol bandı 

Alınacak Malzemeler 
 Fermuar 

 Ġnci (süslemek için) 

B Beden Eni (Göğüs ½ ) 41 

C Bel GeniĢliği ½  38 

D Kalça geniĢliği 49 

E Ön uzunluk  43 

F Arka uzunluk 41 

G Omuzdan omuza 38 

H Kol evi 20,5 

I Kol boyu 55 

Ġ Kol eni 19 

J Kol ağzı 15 

K Etek ucu ½  65 

      Ölçüler cm cinsinden verilmiĢtir.  

MALZEME ÖRNEKLERĠ 

          Örgü Örneği                     Bant Örneği                              Ġplik Örneği                          

                       

Tablo 1.1: Model Analizi 
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1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

Asgari çalıĢma talimatı hazırlanması iki aĢamalı olarak ele alınır: 
 

1.2.1. DikiĢler  

 
 Dikim planı tamamen dikilecek elbisenin model özellikleri dikkate alınarak 

düzenlenmelidir.  

 Remayöz makinesine, dikim ipliği olarak kullanılmak üzere elbisenin 

örülmesinde kullanılan örme ipliklerinden takılır. Overlok makinesine de aynı 

ipliklerin yanı sıra aynı renkte merserize iplik takılır. 

 BirleĢtirme dikiĢlerinde parçanın Ģekline göre birleĢtirme yapılacağı için may 

takibi yapılmayacaktır. 

 Dikimde tek çağanozlu remayöz makinesi kullanılacaksa dikiĢin bitiminde 

ipliğin düğüm yapılarak sökülmesi önlenmelidir. 

 Remayöz makinesinin çalıĢma yönü dikkate alınmalı dikim esnasında alt ve üst 

siperler kapalı tutulmalıdır. 

 Elbisenin kolları tülden yapılacaktır. Kol altı birleĢtirilmeyecek sadece kolların 

kenarına overlok çekilecektir. Kol ağızlarına bant geçirilecektir.  
 

1.2.2. Ütüleme 
 

 Ütü iĢleminde dikiĢlerde parlama yapmadan dikiĢ hatlarının net bir görüntüye 

kavuĢturulması sağlanmalıdır. 

 Ütüleme iĢlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmalıdır. 
 

1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme ĠĢlemleri 
 

Kalite nitelikleri formunda dikiĢlerin ya da ürün üzerinde yapılan çalıĢmaların olması 

gereken ölçüleri ve toleransları verilir. Bu formdaki ölçülere göre ürünlerin kalite kontrolü 

yapılır. 
 

Düz örme kumaĢların esnekliğinden dolayı toleransları kolaylıkla tutturmak 

mümkündür. 
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KALĠTE NĠTELĠKLERĠ 

Ürün: Düz Örme Elbise 

ĠĢlem Basamağı: 

 Kalite Niteliği   

 Tanımlama Standart Tolerans 

Nu. + - 

 Overlok çekim düzgünlüğü 0 0 0 

 Remayöz çekim düzgünlüğü 0,5 0,5 0,5 

 Beden geniĢliği 1 1 1 

 Beden boy uzunluğu 1 1 1 

 Kol geniĢliği 1 1 1 

 Kol uzunluğu 1 1 1 

 Kol ağzı geniĢliği 1 1 1 
Kontrol edildi  Tarih 

Tablo 1.2: Kalite Nitelikleri 

1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Üretimi yapılacak elbise yarı fantezi bir elbisedir. Kolları tülden hazırlanıp bedene 

monte edilecektir. Kol ağızlarına ve bedenin üst tarafına bant geçirilecektir. Etek ucunda ise 

içeri doğru kıvırma iĢlemi yapılır. Örgünün etek uçlarına bant örülmemiĢtir. KumaĢ bütün 

olarak örülmüĢtür. Kesim iĢleminde de elbisenin ön ve arka parçaları kavisli bir özelliğe 

sahip olduğu için may takibi yapılarak kesilmeyecektir. 
 

1.5. Ġlk Kontrol 
 

Elbise kumaĢı kontrol edilir. Kalite standartlarına uymayan nitelikteki parçalar ayrılır. 

Kirli, lekeli, renk farklılığı olan, tuĢesi uygun olmayan, örgü ve iplik hataları olanlar 

kullanılmaz. 
 

1.5.1. Komple Beden EĢleĢtirme 
 

Kesim iĢleminden sonra elbiseyi oluĢturan ön ve arka parçalar birbiri ile eĢleĢtirilir. 

Kollar da ayrıca tülden kesilerek beden büyüklüklerine göre eĢleĢtirilir. 
 

1.5.2. KumaĢın Ütülenmesi 
 

Düz örme kumaĢ ütülenirken ütü masasına düz ilmek doğrultusunda yerleĢtirilmeli, 

fazla bastırılmadan buhar verilerek ütülenmelidir. Ütü sıcaklığı ayarlanırken örgü ipliğinin 

cinsi dikkate alınmalıdır. 
 

1.5.3. KumaĢın Katlanması 
 

Elbise kumaĢı ince örgü makinesinde örüldüğü ve model özelliğine göre asimetrik ve 

bedene oturan bir özelliği olduğu için diğer düz örme kumaĢlarda yapılanın aksine may 
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takibi yapılarak kesim yapma kuralına göre kesilmeyecektir. Bu yüzden beden parçalarının 

may takibi yapılarak katlanmasına gerek yoktur.  
 

1.6. Elbise Kesim ĠĢlemleri 
 

Elbisenin modelinin asimetrik ve bedene oturan bir özelliği olduğu için may takibi 

yapılarak kesim yapma kuralına göre kesilmeyecektir. Bu yüzden beden parçalarının may 

takibi yapılarak kesilmesine gerek yoktur. KumaĢ üst üste katlanarak elektrikli bıçakla 

kesilmesi mümkündür.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Elbise kalıbı hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢların kontrollerini yapıp ütüye 

hazırlayınız. 

 Kaçık ve patlak kumaĢlara dikkat 

ediniz. KumaĢlar çelik örgü tekniği 

ile örüldüğünden teyele gerek 

olmayacaktır. Çelik örgü kıvrılma 

yapmaz. 

 Bedenleri ütüleyiniz. 

 

 Düz ilmek doğrultusunda 

bastırmadan buhar vererek 

ütülemeye dikkat ediniz. 

 Kalıpların kontrolünü yapınız. 

 

 Kalıpların eksik parçası olup 

olmadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Kalıp kenarlarından kesiniz. 

 

 KumaĢın üzerinden kalıbı 

kaydırmamaya özen göstererek 

çizgi taĢı ile çizdikten sonra 

kesmeye dikkat ediniz. 

 Kesilen parçaları eĢleĢtiriniz. 
 Parçaları doğru eĢleĢtirmeye dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Örülen kumaĢ parçalarının kontrollerini dikkatlice yaptınız mı?   

2. Beden ve bantların ilk ütüsünü doğru yaptınız mı?   

3. KumaĢın üzerine kalıpları doğru yerleĢtirdiniz mi?   

4. Kesim iĢlemini tekniğe uygun yaptınız mı?   

5. Kesilen parçaları doğru eĢleĢtirdiniz mi?   

6. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Model analiz iĢleminde ütüleme talimatları belirtilmelidir. 

2. (   ) DikiĢ planının oluĢturulmasında elbisenin model özellikleri dikkate alınmalıdır. 

3. (   ) Verilen model için kesim esnasında may takibi önemlidir. 

4. (   ) Ütü iĢlemi sırasında ölçü kontrolleri de yapılmalıdır. 

5. (   ) Kalite niteliklerinin oluĢturulmasında esas amaç elbisenin verilen ölçülere 

uygunluğunu ve tolerans aralıklarını belirlemektir.  
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında kalite 

nitelikleri doğrultusunda belirlenen dikim planına göre düz örme elbise dikimi 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Sektörde üretimi yapılan bir elbisenin dikim iĢlemi sırasında geçirdiği aĢamaları 

gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 
 

Elbise dikiminde dikim planlarının hazırlanması ve makine sıralamasının belirlenmesi 

iĢin gerçekleĢtirilmesi gereken zaman açısından ve iĢin kalite standardına uygunluğu 

açısından önemlidir. 
 

2.1. Elbise Dikim Planı Yapma ĠĢlemleri 
 

Dikim planı, giysinin iĢlem basamakları ile bu iĢlem basamaklarında kullanılan 

makineleri gösteren formdur. Bu form ile kullanılacak makinelere göre üretim bandı 

oluĢturulur ve bu sıraya göre üretim yapılır. Bir parça üzerindeki iĢlemler tamamlanarak 

parçalar birbirine monte edilecek Ģekilde dikim planı hazırlanmalıdır. 
 

DĠKĠM PLANI 

Ürün: Düz Örme Elbise Dikimi Tarih: 

Hazırlayan: Sezon: 

Üretim 

sıra nu. 

AkıĢ Basamakları ÇalıĢma Aracı Tahminî 

Zaman 

Ölçülen 

Zaman 

1 Beden parçalarına overlok çekme Overlok   

2 Beden parçalarını birleĢtirme Remayöz   

3 Bantları dikme Remayöz   

4 Kol kenarlarına overlok çekme Overlok   

5 Kolu bedene takma  Remayöz   

6 Kol ağzına bant dikme Remayöz   

7 Fermuar dikme DSM   

8 El iĢi El ĠĢi Bölümü   

9 Süsleme dikiĢi yapma El ĠĢi Bölümü   

10 BitmiĢ ütü yapma Ütü   

11 Kalite kontrol Kalite Parametreleri   

Tablo 2.1: Dikim Planı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
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2.2. Makine Parkını Belirleme ĠĢlemleri 
 

Makine parkı düzenlenen dikim planına uygun olarak sıraya konulmalıdır. Bu ürünün 

dikiminde zaman açısından avantaj sağlar. 
 

2.2.1. Elbise Dikiminde Kullanılacak Dikim Makineleri 
 

 Remayöz makinesi 

 Overlok makinesi 

 Düz sanayi makinesi (DSM) 
 

2.2.2. Makine Parkını Belirleme 

 

ġekil 2.1:  
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2.3. Elbise Dikim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

 Remayöz, overlok ve düz sanayi dikiĢ makinesinin iplikleri kumaĢa uygun 

renkte takılmalıdır. 

 Remayöz makinesinin çalıĢma yönü sağdan sola doğru olduğu için parçalar bu 

kurala dikkat edilerek takılmalıdır. 

 KumaĢ özelliğine göre birleĢtirilecek kısımlar uygun makinede 

birleĢtirilmelidir. 

 Beden parçalarının birleĢtirilmesinde dikiĢ paylarının paralelliğine dikkat 

edilmelidir. 

 Bantlar, ölçüsüne manken üzerine yerleĢtirilerek bakıldıktan sonra dikilmelidir.  

 Kol geniĢliği ölçüsüne dikkat edilmelidir. 

 Kol ağzı bandının ölçüsüne dikkat edilmelidir. 
 

2.4. Elbise Dikim ĠĢlemleri 
 

Düz örme elbise dikimi oluĢturulan dikim planlarına uygun olarak makine parkında 

iĢlem sırasına göre dolaĢır ve çıkan ürün kalite kontrol ve ütü birimine gider. Elbisenin 

dikiminde belli aralıklarla ölçü kontrolünün yapılması istenilen ölçülerde üretim yapılmasını 

sağlar.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Düz örme elbisesinin dikimini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elbise parçalarını eĢleĢtiriniz. 

 

 

 Elbisenin birbirine birleĢtirilecek 

parçalarını doğru eĢleĢtirmeye özen 

gösteriniz. 

 Elbisenin bütün parçalarına 

birleĢtirmeden önce dıĢ kenarlarından 

overlok çekiniz. 

 Ön bedenin birinci parçasını makineye 

takınız. 

 

 Parçanın kavisine ve dikiĢ payına dikkat 

ederek takmaya dikkat ediniz. 

 Örme kumaĢlar çok esnektir. Makineye 

takarken esnetmemeye dikkat ediniz. 

 

 Ön bedenin ikinci parçasını birinci 

parçanın üzerine takarak dikiniz. 

 Parçaların ters ve düz yüzüne dikkat 

etmeyi unutmayınız. Parçaların düz 

yüzleri birbirine bakacak Ģekilde 

yerleĢtirilmelidir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Arka bedeni dikiniz. 

 

 Elbisenin arka bedenini ön beden gibi 

parçaları birleĢtirerek dikiniz.  

 Manken üzerindeki görünümü kontrol 

ediniz. 

 

 Ön ve arka beden parçalarını ayrı ayrı 

birleĢtirdikten sonra yan dikiĢlerden 

birbiri ile birleĢtirip manken üzerinde 

kontrolünü yapınız. 

 Elbisenin modeli asimetrik olduğu için 

dikim aĢamasında sık sık manken 

üzerinde kontrolünü yapmak iĢ akıĢının 

gidiĢatını kontrol etmek açısından yararlı 

olacaktır unutmayınız.  

 Bantları elbiseye yerleĢtiriniz. 

 Manken üzerinde bantların yerleĢtiriliĢini 

kontrol ettikten sonra remayöz 

makinesinde bantları göz göz takarak 

beden ile birleĢtiriniz. 
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 Kolları dikiniz. 

 

 Kol parçalarına overlok çekerek kol 

manĢetlerini dikiniz. 

 Kolları manken üzerinde elbiseye 

yerleĢtirip dikiniz. 

 Arka ortasına fermuar dikiniz. 

 El iĢlerini ve süsleme dikiĢlerini yapınız.  

 

 Elbisenin arka ve ön bedendeki 

birleĢtirilen dikiĢ uçlarının etek ucunda 

kalan kısımlarının remayöz ve overlok 

iplik uçlarını kaçık iğnesi ile içeri çekerek 

kaynaĢtırma dikiĢi ile dikiniz. 

 Süsleme dikiĢlerini yapınız. 

 Süsleme dikiĢlerini yaparken elbisenin 

bantlarının üzerine elde dikiĢ iğnesi ile 

inci iĢleyiniz. 
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 Son ütü yapınız. 

 

 DikiĢ hatlarının netleĢmesini sağlayacak 

Ģekilde ütülemeye dikkat ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elbise dikim planını modele uygun o hazırladınız mı?   

2. Makine parkını modele uygun belirlediniz mi?   

3. Elbise dikimi ön hazırlık iĢlemlerini modele ve tekniğe uygun 

yaptınız mı? 
  

4. Elbise parçalarının tekniğe uygun birleĢtirdiniz mi?   

5. Bantları tekniğe ve modele uygun diktiniz mi?   

6. Kolu tekniğe ve modele uygun diktiniz mi?    

7. El iĢlerini tekniğe uygun yaptınız mı?   

8. Süsleme dikiĢlerini düzgün yaptınız mı?   

9. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Elbise dikim planı iĢlem basamaklarının belirlendiği bir planlamadır. 

2. (   ) Elbise dikiminde kol ağzı bant dikiminde dikim planına göre overlok   makinesi 

kullanılır. 

3. (   ) Makine parkı elbise dikiminin iĢlem basamaklarına uygun olarak düzenlenir. 

4. (   ) Elbise dikiminde overlok ve düz dikiĢ makinesi kullanılır. 

5. (   ) Kol ağzı bantlarının takılmasında kol ağzı geniĢlik ölçüleri kontrol edilmelidir. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 

NME FAALĠYETĠ- 
Öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında düz 

örme elbise son ütü ve son kontrol iĢlemlerini tekniğine uygun yapabileceksiniz. 
 

 

ARAġTIRMA  

 

 

 Sektörde elbise son ütü ve son kontrol iĢlemlerinin nasıl yapıldığını ve 

kullanılan araç gereçleri gözlemleyiniz.  Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. DÜZ ÖRME ELBĠSE SON ÜTÜ VE SON 

KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

Dikimi gerçekleĢtirilmiĢ elbisenin son ütüsünün yapılması ve ütü esnasında ölçülerinin 

kontrol edilmesi hataları görmek ve sorunları gidermek açısından önemlidir.  
 

3.1. Elbise Son Ütü ĠĢlemleri  
 

Dikimi yapılan elbise tamamen düz örme kumaĢtan elde edilmemiĢtir. Bedende örme 

kumaĢ, kollarda tül, kol ağızlarında yine örme kumaĢtan bant kullanılmıĢtır.  Ayrıca örme 

kumaĢ çok ince makinede örüldüğü için diğer düz örme kumaĢlar gibi triko ütüsünde 

ütülenmesi gerekmez. El ütüsünde de ütülenmesi mümkündür. Yalnız elbisenin bant 

kısımlarına ütü sürülmemesi sadece buhar verilerek ütülenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

bantlar esneyip formunu kaybeder. 
 

3.2. Son Kontrol ĠĢlemleri 
 

Elbise ütülendikten sonra model analiz bölümündeki ölçülerin kontrol edilmesi, 

aksesuarların doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrol 

edilen ölçüler istenilen elbisenin ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda bize fikir verir.  
 

3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü 
 

DuruĢ kontrolü elbisenin dikim iĢlemleri bitirilip son ütüsü de yapıldıktan sonra 

gerçekleĢtirilmelidir. Elbise düz bir zemine serilerek elbisenin genel görünüĢü kontrol 

edilmelidir. Ayrıca elbisenin cansız bir mankene ya da bir kiĢiye giydirilerek duruĢ 

kontrolünün yapılması önemlidir.   
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
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3.2.2. Ölçü Kontrolü 
 

DikiĢi tamamlanan ve ütülenen elbise düz bir zemine serilerek bütün ölçülerinin 

istenilen ölçülere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 

3.2.3. Dikim Kontrolü 
 

Dikimi tamamlanan elbisenin belirtilen tekniklerle dikiminin yapılıp yapılmadığının 

kontrol edilmesidir. Dikim tekniklerinde overlok dikiĢi gösterilen bölümün farklı bir makine 

ile dikilmiĢ olması elbisenin istenilen özelliklerde çıkmamasına neden olur.  
 

3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü 
 

Dikim sırasında kullanılan malzemelerin uygunluğuna bakılır. Merserize dikiĢ ipliği, 

örme ipliği, overlok ipliği, fermuar, süslemede kullanılan inciler gibi malzemelerin 

uygunluğuna bakınız. 
 

3.2.5. Son Ütü Kontrolü 
 

 Ölçü değiĢiklikleri olup olmadığını kontrol ediniz. 

 DikiĢlerde parlama olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bant kısımlarında esneme olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Düz ilmekte kayma olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

3.3. Kontroller Doğrultusunda Düzeltme ĠĢlemleri 
 

3.3.1. Kalıpta Düzeltme 
 

Elbise ölçüleri ölçü föyü ile karĢılaĢtırılarak kontrol edilir. 
 

3.3.2. Malzemede DeğiĢiklik 
 

Kullanılan malzemelerde herhangi bir uyumsuzluk varsa kullanılan malzemeleri (dikiĢ 

ipliği, örgü ipliği, fermuar vb.) değiĢtirilir. 
 

3.3.3. DikiĢ Tekniklerinde DeğiĢiklik 
 

DikiĢleri kontrol edip elbisede düzgün durmayan dikiĢ yerleri var ise uygun dikiĢ 

tekniği uygulanır. 
 

3.4. Paketleme ĠĢlemleri 
 

Düz örme kumaĢtan üretilen elbisenin tüm kontrolleri bitirildikten sonra paketleme 

iĢlemi yapılmalıdır. Paketleme esnasında elbisenin ütüsünün bozulmaması önemlidir. Ayrıca 

elbise katlanarak paketleniyorsa paketin dıĢından bakıldığında elbisenin özelliği konusunda 

genel fikir verebilecek Ģekilde paketlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Dikimi tamamlanan elbisenin duruĢ, ölçü ve dikim kontrollerini yapınız ve 

paketleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elbisenin görünüĢ kontrolünü yapınız. 

 

 Bütün kontrolleri elbisenin dikim 

iĢlemleri bitirilip son ütüsü de 

yapıldıktan sonra yapmayı 

unutmayınız.  

 Son kontrol iĢlemlerinin önceden 

belirlenen kalite niteliklerine uygun 

olarak yapılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Düz bir zemine serdiğiniz elbiseyi 

genel görünüĢ açısından kontrol 

etmeyi ihmal etmeyiniz. 

 

 Cansız manken üzerinde kontrol ediniz. 

 

 Cansız manken üzerine geçirilen 

elbiseyi genel görünüĢ açısından 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Formunda bir bozukluk var ise 

bunları belirleyerek düzeltiniz. 

 KiĢi üzerinde kontrol ediniz. 

 KiĢi üzerine giyilen elbiseyi genel 

görünüĢ açısından kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 23 

 
 Beden boyu ölçüsünü alınız. 

 

 Beden boyu ölçüsünü elbisenin 

omuz bandından baĢlayarak etek 

ucuna kadar mezurayı düzgün bir 

Ģekilde yerleĢtirerek alınız. 

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden 

boyu ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Ön uzunluk ölçüsünü alınız. 

 Aldığınız ölçüyü föydeki ön uzunluk 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 
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 Arka uzunluk ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki arka 

uzunluk ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Beden eni ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden eni 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Bel geniĢliği ölçüsünü alınız. 

 Aldığınız ölçüyü föydeki bel 

geniĢliği ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 
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 Kalça geniĢliği ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kalça 

geniĢliği ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Etek ucu ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki etek ucu 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Omuzdan omuza ölçüsünü alınız. 

 Aldığınız ölçüyü föydeki omuzdan 

omuza ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 
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 Kol evi ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol evi 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Kol eni ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol eni 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Kol boyu ölçüsünü alınız. 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol boyu 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 
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 Kol ağzı ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol ağzı 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü yapınız. 

 

 Remayöz dikiĢlerinde atlama olup 

olmadığına dikkat etmeyi 

unutmayınız. 

 Overlok dikiĢlerinin düzgünlüğünü 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Omuz bant dikiĢinin kontrolünü yapınız.  

 Omuz bandının bedenle düzgün 

birleĢtirilip birleĢtirilmediğinin 

kontrolünü ihmal etmeyiniz. 

 Bandın göz göz doğru takılıp 
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takılmadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Kol evi dikiĢlerini kontrol ediniz.  

 

 Kol evi ile bandın doğru birleĢtirilip 

birleĢtirilmediğini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 

 Fermuar dikiĢinin kontrolünü yapınız. 

 

 Fermuar dikiĢini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Süsleme dikiĢlerinin kontrolünü yapınız. 

 Süsleme dikiĢlerinin sağlam bir 

dikiĢle yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmeyi unutmayınız. 
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 El iĢi dikiĢlerinin kontrolünü yapınız. 

 

 El iĢi dikiĢlerini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Elbiseyi düz bir zemine seriniz. 

 

 Elbisenin tersi üstte kalacak Ģekilde 

düzgün sermeye dikkat ediniz. 
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 Sol ve sağ yanı üste doğru katlayınız. 

 

 Katlama iĢlemini kullanılacak 

poĢetin geniĢliğine uygun olacak 

Ģekilde yapmaya özen gösteriniz. 

 Kenarları katlarken yan dikiĢe 

paralel olmasına dikkat ediniz. 

 Etek ucunu üste doğru katlayınız. 

 

 Katlama iĢlemini kullanılacak 

poĢetin uzunluğuna uygun olacak 

Ģekilde yapmaya özen gösteriniz. 

 Etek ucunu ikinci kez üstte doğru katlayınız. 

 

 Aynı iĢlemi ikinci kez yaparken aynı 

kalınlıkta katlamaya dikkat ediniz. 

 Elbisenin ön kısmını üst tarafa getiriniz.  
 Elbiseyi poĢetin ölçülerine göre 

katlamayı unutmayınız. 
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 Elbiseyi poĢete yerleĢtiriniz. 

 

 PoĢetin havasını almayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elbisenin son ütüsünü modele ve tekniğe uygun yaptınız mı?   

2. Elbisenin görünüĢ kontrolünü yaptınız mı?    

3. Elbisenin cansız manken üzerinde kontrolünü yaptınız mı?   

4. Elbisenin kiĢi üzerinde kontrolünü yaptınız mı?    

5. Beden boyu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

6. Ön uzunluk ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

7. Arka uzunluk ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

8. Beden eni ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

9. Bel geniĢliği ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

10. Kalça geniĢliği ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

11. Etek ucu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

12. Omuzdan omuza ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

13. Kol evi ölçüsünü dik olarak alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

14. Kol eni ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

15. Kol boyu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

16. Kol ağzı ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

17. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

18. Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü yaptınız mı?   

19. Bant dikiĢlerini kontrol ettiniz mi?   

20. Kol evi dikiĢlerinin kontrolünü yaptınız mı?   

21. Fermuar dikiĢinin kontrolünü yaptınız mı?   

22. El iĢi dikiĢlerini kontrol ettiniz mi?   

23. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

24. Elbiseyi ters yüzü üstte kalacak Ģekilde düz bir zemine serdiniz 

mi? 

  

25. Sol ve sağ yanı üste doğru katladınız mı?   

26. Etek ucunu üste doğru katladınız mı?   

27. Katlama yaparken elbisenin ön yüzünün üstte kalmasına dikkat 

ettiniz mi? 

  

28. Elbiseyi poĢete düzgün yerleĢtirdiniz mi?   

29. PoĢetin havasını aldınız mı?   

30. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Elbisenin son ütüsü yapılırken kol ağzı bantlarına sadece buhar verilmelidir. 

2. (   ) DuruĢ kontrolü elbisenin ölçülerinin kontrol edilmesidir. 

3. (   ) Son ütüde elbisenin ölçülerinin değiĢme ihtimali yüksektir. 

4. (   ) DuruĢ kontrolü sonunda elbisenin duruma göre kalıplarında düzeltme yapılır. 

5. (   ) Kullanılan malzemeler elbiseyle uyumlu değilse ütülenerek uyumlu hâle getirilir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Elbise ölçüleri model analiz iĢlemleri formunun içinde bulunur. 

 

2. (   ) Kalite nitelikleri formunda ürün üzerinde yapılan çalıĢmaların son ölçüleri ve 

toleransları bulunur. 

3. (   ) Elbisenin kesimi yapılırken may takibinin yapılması önemlidir. 

 

1. (   ) Dikim planında elbise dikimine iliĢkin iĢlem basamakları iĢlemin yapılacağı 

makine ile birlikte verilir. 

 

2. (   ) Makine parkı oluĢturulurken dikim planı baz alınır. 

 

3. (   ) DuruĢ kontrolü yapılan elbisenin üzerindeki sorunlar kalıpta giderilir. 

 
4. (   ) DikiĢ tekniği elbiseye uymadığı tespit edilirse ütü ile düzeltilir. 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 36 

 

KAYNAKÇA 
 

 

 ÇeĢitli firmaların ürün katalogları 
 

 

 

 

KAYNAKÇA 


