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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD921
ALAN Tekstil Teknolojisi
DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme
MODÜLÜN ADI Düz Örmede Kesim

MODÜLÜN TANIMI
Kesime hazırlık ve kalıpla kesim işlemlerinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Düz örmede kesim yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli araç gereç sağlandığında düz örme kumaş
kesimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Düz örme kumaşı tekniğine ve özelliğine uygun olarak
kesime hazırlayabileceksiniz.

2. Düz örme kumaşın tekniğine ve özelliğine uygun olarak
kesimini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Kesim araç ve gereçleri, örme kumaş ve kalıplar
Ortam: Aydınlatılmış bir ortam

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,

Küreselleşen dünyamızda artık tüm alanlarda sınırlar kalkmaktadır, dolayısıyla
geçmişten günümüze gelen birçok alışkanlığımız ve edinimimiz hızla yerini küresel
değişime bırakmaktadır. Bu gelişime karşı durarak değil tam aksine gelişimle birlikte yol
alabiliriz. Giyim sektöründe diğer birçok sektör gibi bu değişime en hızlı ayak uyduran ve
gelişmelere yön verebilen bir yaklaşım içindedir.

Teknolojik gelişmeler günümüzde hızla tüm sektörlerin vazgeçilmez bir ögesidir,
amacımız bu hızlı değişime ayak uydurmaktır. Geleneksel düz örme üretimimiz ancak yakın
çevremizin ihtiyaçlarını giderme amacı taşıyordu. Günümüzde ise düz örgü üretimi sosyal
bir olgu dışında ekonomik değer de taşımaktadır. Bu katma değeri yaratabilmek için düz
örme sektöründe yeterli ve uygun ehliyetli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan tüm
çalışmalar daha az iş gücü ile daha verimli bir üretim yaratabilme amacı taşımaktadır.

Amacımız bu yolda kendine hedef çizen tüm öğrencilerimize rehberlik edebilmektir.
Elinizdeki bu düz örme kesim modülü ile birlikte sadece üretim aşamaları gösterilmiş
olmayıp aynı zamanda hedeflenen çizgi doğrultusunda bir anlayış sergilenmiştir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

Uygun ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun olarak may takibi ve kavisli
kesim işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Sektörde kesim işlemleri inceleyiniz.

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. KESİME HAZIRLIK

1.1. Kesim

Kumaşın giysi kalıp veya şablonları doğrultusunda, çeşitli kesim aletleri kullanılarak
parçalara ayrılmasına "kesim" denir.

Düz örme kumaşlar farklı desen ve modellerde tek tek örülerek elde edilir.

Hazırlanacak olan modelin her bir parçası modele uygun lastik örgü ile başlangıç
yapılarak tek tek örülür. Ayrıca yine modele uygun yaka bandı örülür.

Düz örme kumaşlarda genellikle toplu kesim (pastal kesim) uygulanmaz. Düz örme
kumaş kesimi, model ve desen özellikleri göz önüne alınarak her bir beden seti tek tek
olacak şekilde kesilir. Çünkü kesim esnasında may takibi yapılarak kesilmesi gereken
kısımlar vardır.

1.1.1. Kesimden Önceki Hazırlık İşlemleri

Kesimden önce yapılması gereken noktalar şunlardır:

 İlk kontrol
 Komple beden eşleştirme
 Triko kumaşın tek plaka örgü ise teyellenmesi
 Triko kumaşın ütülenmesi
 Kumaşın may takibi yapılarak katlanması

1.1.2. İlk Kontrolde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kumaşta kontrol edilmesi gereken noktalar şunlardır:

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kumaş kontrolü
 Ölçülerin kontrolü
 Kumaşta patlak, kaçık, sökük kısımların olup olmadığı
 Lekeli kirli parçaların ayrılması
 Düzeltilmesi mümkün olmayan düzeydeki kumaşların ayrılması
 May sayısı
 Tuşe (örgü ayarı) farklılığı
 Örgü hataları
 Desen uyumsuzlukları
 Renk farklılığı
 Ağırlığı (gramajı)
 Örgüdeki abraj (ipliğin yer yer kalınlık veya inceliği) farklılığı
 Yıkama gerektiren kumaşlar varsa yıkama işlemleri

1.2. Kesimde Kullanılan Malzemeler

Kesim işlemi yapabilmek için gerekli olan malzemeler ve özellikleri aşağıda
açıklanmıştır.

1.2.1. Kesim Masası

Üzerinde kesim işleminin yapıldığı masalardır. Demir ayaklar üzerine oturtulmuş,
ağaç ya da laminant kaplı yüzeylerden oluşur. Yükseklikleri ortalama 80-90 cm’dir. Masa
eni ve boyu işletmenin şartlarına göre değişir. Masanın uzun olması rahat bir çalışma ortamı
sağlar. Masanın yüzey özelliği serim ve kesim açısından önemlidir. Bu nedenle masa yüzeyi
çok kaygan ya da çok pürüzlü olmamalıdır. Kaygan olursa alt katların serimi zorlaşır,
pürüzlü olursa kesim aletlerinin masa üzerindeki hareketi zorlaşır.

Resim 1.1: Kesim masası
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1.2.2. Makaslar

Kesimde kullanılan makas çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1.2.2.1. El Makasları

Ortada bir vida ile tutturulmuş iki bıçaktan oluşan kesim aletleridir. Düzgün bir kesim
yapabilmek için makas keskin olmalıdır.

Resim 1.2: El makasları

1.2.2.2. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Makinesi

Çok katlı kumaş kesiminde kullanılan kesim makaslarıdır. Elektrikle çalışan bu
makinelerin süratli bir şekilde dönen bir bıçağı vardır. Yuvarlak bıçaklı kesim motorları
otomatik bileme tertibatlı olan makinelerdir. Düz hatlı ve kaba kesimler için uygundur. Düz
örme kumaş kesiminde may takibi ile kesim yapıldığı için bu makaslar sadece yuvarlak
hatlar ve may takibi gerekmeyen kesimlerde kullanılır. Bu makineyi kullanan kesimcinin
azami dikkat göstermesi gerekir. Aksi takdirde kişiye zarar veren kazalar meydana gelebilir.
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Resim 1.3: Yuvarlak bıçaklı kesim makinesi

Resim 1.4: Yuvarlak bıçaklı kesim makinesi ile kesim işlemi
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1.2.2.3. Dik Bıçaklı Kesim Makinesi

Motordan hareket alıp dikey olarak aşağı yukarı hareket eden bir bıçakla kesim
yapılan otomatik bileme tertibatlı kesim makinesidir. Çok katlı kesimlerde kullanılır. Kesim
yüksekliği 7-30 cm’dir. Düz örme kumaşta may takibi ile kesim yapıldığı için sadece
yuvarlak hatlı kesimlerde kullanılması uygundur.

Resim 1.5: Düz bıçaklı kesim makinesi

Resim 1.6: Düz bıçaklı kesim makinesi ile kesim işlemi
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1.2.3. Çizgi Taşı, Kalıp, Mezura, Cetvel, Riga

Çizgi taşı, kalıp, mezura, cetvel, riga genel olarak kalıp hazırlamada kullanılan
malzemelerdir.

1.2.3.1. Çizgi Taşı

Kumaş üzerine kalıp çizmeye ve işaret almaya yarayan renkli, silinebilir taşlardır.

Resim 1.7: Çizgi taşları

1.2.3.2. Kalıp

Genel olarak herhangi bir materyalin ve düz örme giysisini oluşturan parçaların şekil
bakımından örneğidir.
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Resim 1.8: Kalıp

1.2.3.3. Mezura

Yumuşak plastik muşamba veya ince metalden yapılır. Boyu en az 150 cm’dir. Ölçü
alma, kalıp kontrolü kalıp yerleştirme ve may takibi kontrolünde kullanılır.

Resim 1.9: Mezura
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1.2.3.4. Cetvel

Çeşitli uzunluklarda tahta, plastik vb. malzemelerden yapılmış, ölçme ve çizimde
kullanılan araçlardır.

Resim 1.10: Cetvel

1.2.3.5. Riga

Oyuntulu bölgelerin çiziminde kullanılan eğri formlu cetvellerdir. Kullanım yerlerine
göre değişik şekilleri vardır.

 Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak riga (Kalça, arka yaka vb. çizimlerde
kullanılır.)

 İki tarafı oyuntulu riga (Yaka, kol, kalça vb. çizimlerde kullanılır.)
 Kol evi rigası (Kol oyuntusu çiziminde kullanılır.)
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Resim 1.11: Riga

1.3. Kesim Egzersizleri

Çizilen kalıbı istenilen şekilde düzgün kesebilmek için farklı kesme yöntemleri vardır.
Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

1.3.1. May Takibi ile Kesim

Tek bir may (bir ilmeğin oluşturduğu sıra) takip ederek yapılan kesim
işlemidir.

1.3.2. Kavisli Kesim

May takibi gerektirmeyen yaka, kol evi, bel, kalça vb. kavisli kısımların kesilmesi
işlemidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 May takibi ile kesim yapınız.

İşlem basamakları Öneriler
 Kesimde kullanacağınız malzemeleri

(düz örme kumaş ve makas) kesim
ortamında hazırlayınız.

 Kumaşınızın ütülü olmasına dikkat ediniz.

 Kumaşı masaya düzgünce seriniz.
Keseceğiniz mayı belirleyiniz.

 Keskin bir makas kullanınız.
 Makası kesim masasına 90 derecelik
açı ile tutmaya özen gösteriniz.

 May takibi yaparak kesiniz.

 May takibi yaparken kaydırmamaya
dikkat ediniz.

 Tek bir mayı takip ederek kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kesim işlemini tamamlayınız.

 May takibi ile düzgün kesim yapıp
yapmadığınızı kontrol ediniz.

 Çeşitli örgü tekniklerinde örülmüş
kumaşlar ile may takibi ile kesim
egzersizleri yapınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kesimde kullanacağınız malzemeleri kesim ortamında eksiksiz

hazırladınız mı?
2. Hangi maydan kesim yapacağınızı belirlediniz mi?
3. May takibi ile kesim işlemini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
4. Çeşitli örgü tekniklerinde örülmüş kumaşlar ile may takibi ile kesim

egzersizleri yapınız mı?
5. Zamanı iyi kullandınız mı?
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 Kesim malzemelerini kullanarak kavisli kesim yapınız.

İşlem basamakları Öneriler
 Kesimde kullanılacak malzemeleri (düz

örme kumaş, makas, çizgi taşı, mezura,
eğri cetveller) kesim ortamında
hazırlayınız.

 Düz örme kumaşın ütülü olmasına dikkat
ediniz.

 Kavisli çizimler yapınız.

 Çizim yaparken kaydırmamaya dikkat
ediniz.

 Kavisli kesim işlemini yapınız.

 Kesimde kullanacağınız makasın bilenmiş
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çizdiğiniz kavisli çizgilerden kesim
yapınız.

 Çizdiğiniz kavisli çizgilerden kesim
yapınız.

 Kesim yaparken çizgileri takip etmeye
özen gösteriniz.

 Çizgiler bitinceye kadar kesim işlemine
devam ediniz.

 Yaptığınız kesimlerin düzgünlüğünü
kontrol ediniz.
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 Çeşitli örgü tekniklerinde örülmüş
kumaşlar ile değişik şekillerde kavisli
çizgiler çizerek kavisli kesim
egzersizleri yapınız.

 Kesim işleminiz bitince kesim
malzemelerinizi yerlerine kaldırınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kesimde kullanacağınız malzemeleri kesim ortamında hazırladınız

mı?
2. Kavisli çizimler yaptınız mı?
3. Çizdiğiniz kavisli çizgilerden tekniğine uygun kesim yaptınız mı?
4. Kavisli kesim işlemini tekniğine uygun olarak bitirdiniz mi?
5. Çeşitli örgü tekniklerinde örülmüş kumaşlar ile değişik şekillerde

kavisli çizgiler çizerek kavisli kesim egzersizleri uyguladınız mı?
6. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kesimden önceki hazırlık işlemlerinden biri değildir?
A) İlk kontrol
B) Triko kumaşın ütülenmesi
C) Komple beden eşleştirme
D) Kumaş kesimi

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk kontrolde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi
değildir?
A) May sayısı
B) İlmek uzunlukları
C) Örgü hataları
D) Renk farklılığı

3. Aşağıdakilerden hangisi çok katlı kumaş kesiminde kullanılan kesim makasıdır?
A) Yuvarlak bıçaklı kesim makinesi
B) El makası
C) Riga makası
D) Cetvel makası

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçü alma, kalıp kontrolü kalıp yerleştirme ve may takibi
kontrolünde kullanılır?
A) Riga
A) Makas
B) Mezura
C) Çizgi taşı

5. Aşağıdakilerden hangisi tek bir may takip ederek yapılan kesim işlemidir?
A) Cetvel yardımıyla kesim
B) Düz şerit kesim
C) May takibi ile kesim
D) Oval kesim

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
AMAÇ

Uygun ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun olarak kalıpla kesim işlemlerini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Sektörde kalıpla kesim işlemleri inceleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KALIPLA KESİM

2.1. Kumaş Ütüleme

Kullanılacak kumaşa ve modele göre ütü yapma tekniği değişir. Ütü yaparken ütü ısısı
iplik özelliğine ve kumaşa göre ayarlanmalıdır. Ütü kumaşa bastırılmamalı, buharla
ütülenmelidir. Ütü sırasında alt vakum çalıştırılarak kumaşın sabit durması sağlanmalıdır. İlk
buhar verme işleminde yeteri kadar düzelmeyen kumaşa ikinci kez buhar verilerek tekrar
düzeltme işlemi uygulanır. Ütüleme işleminde kumaşa buharın verilmesinden sonra fazla
bastırılmadan elle veya bir tampon yardımıyla dokunularak düzeltilmelidir. Düz örme
kumaşlar çok esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı esnetmemeye özen gösterilmeli, boy
ilmek yönünde ütülenmelidir. Ayrıca kumaşın lastik kısımlarının buhara çok fazla maruz
kalmaması için ütünün dışına doğru yerleştirilmelidir. Çünkü lastik kısımlarının buharla
karşılaşması esneklik özelliğini azaltacaktır.

Resim 2.1: Kumaş ütüleme

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Triko kumaşın ütülenmesi

Düz örme kumaşların en önemli aşamalarından biri ütüleme işlemidir. Ütüleme
işleminde bazı hatalar rahatlıkla yok edilebilir.

 Kumaşın ölçüsüne uygun ütü masasına yerleştirilmesine,
 Lastik kısımlarının ütüyle temas etmemesine,
 Kumaşın iplik cinsine,
 Bedenleri kaydırmadan ütülemeye,
 Buhar dışında ütü yapılması gereken kumaşlarda ilmek boyu yönünde

ütüleme
 yapılmasına dikkat edilmelidir.

Not: Yaka ve kol bantları da ütülenmelidir.

2.2. Kumaş Katlama

Triko kumaşlar sonrası işlemlere, daha ergonomik iletilebilmeleri için katlama işlemi
uygulanmaktadır. Örme kumaş katlarken ilmek boyuna ve ilmek sırasına paralel yönde
katlamak daha doğrudur. Böylece kumaşın yapısı ve görüntüsünde kırılma daha az
olacağından buruşukluk olmayacaktır.

 Kumaş katlamada dikkat edilecek noktalar

Düz örme kumaşlarda kesim işlemi tek tek yapılır. Triko sektöründe kalite standartları
ölçüsünde başarı için kesim öncesi katlama çok büyük bir önem kazanmıştır.

 Katlama yapılan masa yüzeyi düzgün ve ergonomik olmalıdır.
 May takibi yaparak kumaş tam ortasından katlanmalıdır.

Resim 2.2: Katlanmış triko kumaş
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 Düz örme kumaş tersinden veya düzünden katlanabilir, ancak çizgi taşı
lekelerinin kumaşın tersinde kalması açısından kumaşı tersinden
katlamak daha uygundur.

Resim 2.3: Triko kumaş yüzü Resim 2.4: Triko kumaş tersi

 Düz örme kumaş kesim masasına yerleştirilirken kumaş katı katlama
yapan kişiye bakmalıdır.

Resim 2.5: Kumaş katına göre katlanmış triko kumaş
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 Düz örme kumaş eğer beden (ön-arka) kumaşı ise arka beden altta, ön
beden üste olacak şekilde üst üste yerleştirilmelidir.

Resim 2.6: Katlanmış beden kumaşı

 Her iki kumaşta da kumaş katları ve lastikleri üst üste gelmelidir.

Resim 2.7: Kumaş lastik yönüne göre katlanmış kumaş
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 Çizgili kumaşlar katlanırken çizgiler birbirini takip etmelidir.

Resim 2.8: Çizgili kumaşın katlanmış görünümü

 Desenli kumaşlar katlanırken desenler ortalanmalıdır.

Resim 2.9: Desenli kumaşın katlanışı
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 Fitilli kumaşlar katlanırken fitiller karşılıklı getirilmelidir.

Resim 2.10: Fitilli kumaşın katlanışı

2.3. Kalıp Yerleştirme

Kalıp yerleştirme işleminde öncelikle kumaşlarda may takibi yapılarak ön ve arka
bendenler üst üste yerleştirilir. Beden kalıbını düz örme kumaş üzerine ön ve arka ortası
kumaş katına, etek ucu lastik tarafına denk gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edilmelidir.
Daha sonra beden kalıbı kenarlarından çizgi taşı ile kumaş üzerinden çizilir. Eğer kol kalıbı
yapılacaksa aynı işlem kal kalıbı içinde uygulanır.

Düz örme kumaşlarda kalıp kartonu kullanmadan direkt kumaş üzerine ölçüler ile
çizim yapılabilir. Bu yöntem uzun zaman alacağından seri üretimde tercih edilmez ancak
numune çalışmasında uygulanabilir.

2.4. Kesim İşlemi

Kalıp çizim işlemi yapılmış kumaşın öncelikle kumaş katlarının her ikisi de arka yaka
çizgisinden kesilir. Ön yaka oyuntusunun kesiminde sadece üstteki ön beden kumaşının ön
yaka oyuntusu kesilir. Kol evinin düz kısımları may takibi yapılarak kavisli kısımları ise
bütün katlar birlikte kesilerek beden kesim işlemi tamamlanır. Kol kesim işleminde ise kol
üst kısmı may takibi yapılarak kol altının lastikten sonraki kısımları bütün katları birlikte
kesilerek kesim işlemi tamamlanır.

Kesim işleminde şu noktalara dikkat edilmelidir:
 Beden eni, kalıp ölçülerinde ise beden yanı kesilmez.
 Beden yanı bele oturan bir model ise bütün katlar birlikte kesilebilir.
 Kol eni kalıp ölçülerinde ise kol altı kesilmez.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Kalıp yerleştirme işlemi yapınız.

İşlem basamakları Öneriler
 Düz örme kumaşı, kalıbı ve çizgi taşını

kesim ortamında hazırlayınız.

 Kullanılacak kalıbın doğruluğundan emin
olunuz.

 Düz örme kumaşı may takibi ile
katlayarak ön ve arka bedeni üst üste
yerleştiriniz.

 Kumaşın tam ortasından katlamaya dikkat
ediniz.

 Beden kalıbını düz örme kumaş üzerine
ön ve arka ortası kumaş katına, etek ucu
lastik tarafına denk gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Kalıbı kumaş üzerine düzgün
yerleştirmeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Beden kalıbın şeklini kumaş üzerine
çizgi taşı ile çiziniz.

 Çizim esnasında kalıbı kaydırmamaya
dikkat ediniz.

 Kol kalıbını düz örme kumaş üzerine kol
ortası kumaş katına, kol ağzı lastik
tarafına denk gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Kol kalıbını kumaş üzerine düzgün
yerleştirmeye dikkat ediniz.

 Kol kalıbının şeklini kumaş üzerine çizgi
taşı ile çiziniz.

 Çizim esnasında kol kalıbını
kaydırmamaya dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Düz örme kumaşı, kalıbı ve çizgi taşını kesim ortamında hazırladınız

mı?
2. Düz örme kumaşı may takibi ile katladınız mı?
3. Kumaşın tam ortasından tekniğine uygun katladınız mı?
4. Beden kalıbını düz örme kumaş üzerine ön ve arka ortası kumaş

katına, etek ucu lastik tarafına denk gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?
5. Beden kalıbın şeklini kumaş üzerine çizgi taşı ile çizdiniz mi?
6. Kol kalıbını düz örme kumaş üzerine kol ortası kumaş katına, kol

ağzı lastik tarafına denk gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?
7. Kol kalıbının şeklini kumaş üzerine çizgi taşı ile çizdiniz mi?
8. Zamanı doğru kullandınız mı?
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 Kesim işlemi yapınız.

İşlem basamakları Öneriler
 Kesim malzemelerini kesim ortamında

hazırlayınız.

 Üzerine beden kalıbı çizilmiş düz örme
kumaşın her iki katını da (ön-arka) arka
yaka çizgisinden kesiniz.

 Çizgiyi takip ederek kesmeye dikkat
ediniz.

 Ön yaka oyuntusunun kesiminde sadece
üstteki ön beden kumaşının ön yaka
oyuntusunu kesiniz.

 Makasın keskin olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Omuz çizgisinden omuzu kesiniz.

 Düz örme kumaşı kaydırmadan kesmeye
dikkat ediniz.

 Kol evinin düz olan kısımlarını may
takibi ile tek tek kesiniz.

 May takibi ile kesim yaparken
kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Kol evinin kavisli kısmını bütün katları
birlikte alarak şekline göre kesiniz.

 Kesim işlemini yaparken makası bir
kerede, kaldırmadan kesmeye dikkat
ediniz.
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 Beden yanını may takibi ile tek tek
kesiniz.

 Mayları kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Yaka ortası işaretlerini alınız.

 Yaka ortası işaretini düzgün almaya
dikkat ediniz.

 Beden kesimini tamamlayınız.

 Kesimde hata olup olmadığını kontrol
ediniz.
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 Üzerine kol kalıbı çizilmiş düz örme
kumaşın kol üstünü çizgiden kesiniz.

 Kol üstünü keserken kavisli kesim
teknikleri uygulamaya dikkat ediniz.

 Kol altını keserken lastikleri may takibi
ile tek tek kesiniz.

 Mayı kaydırmadan kesmeye dikkat
ediniz.

 Kol altının lastikten sonraki kısmını
bütün katları birlikte alarak şekline göre
kesiniz.

 Bütün katları birlikte keserken katları
kaydırmamaya dikkat ediniz.

 Çizgiyi kaydırmadan kesmeye dikkat
ediniz.
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 Kol ortası işaretini alınız.

 Her iki kolda da kol ortası işaretini
almaya dikkat ediniz.

 Kol kesim işlemini tamamlayınız.

 Kesimde hata olup olmadığını kontrol
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kesim malzemelerini kesim ortamında hazırladınız mı?
2. Düz örme kumaşın her iki katını da (ön-arka) arka yaka çizgisinden

kestiniz mi?
3. Ön yaka oyuntusunun kesiminde sadece üstteki ön beden kumaşının

ön yaka oyuntusunu kestiniz mi?
4. Omuz çizgisinden omuzu kestiniz mi?
5. Kol evinin düz olan kısımlarını may takibi ile tek tek kestiniz mi?
6. Kol evinin kavisli kısmını bütün katları birlikte alarak şekline göre

kestiniz mi?
7. Beden yanını may takibi ile tek tek kestiniz mi?
8. Yaka ortası işaretlerini aldınız mı?
9. Beden kesimini tamamladınız mı?
10.Kol üstünü çizgiden kestiniz mi?
11.Kol altını keserken lastikleri may takibi ile tek tek kestiniz mi?
12.Kol altının lastikten sonraki kısmını bütün katları birlikte alarak

şekline göre kestiniz mi?
13.Kol ortası işaretini aldınız mı?
14.Kol kesim işlemini tamamladınız mı?
15.Zamanı doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,

yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Düz örme kumaşlar boy ilmek yönünde ütülenmelidir.
2. ( ) Düz örme kumaşların lastik kısımlarının buharla karşılaşması esneklik

özelliğini artırır.
3. ( ) Düz örme triko kumaşların katlanması may takibi yaparak kumaş tam

ortasından katlanmalıdır.

4. ( ) Düz örme kumaşlar katlanırken her iki kat kısımlar birbirlerine çapraz bakmalıdır.

5. ( ) Düz örme kumaş üzerine ön ve arka ortası kumaş katına, etek ucu lastik
tarafına denk gelecek şekilde yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,

yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kesim, kumaşın çeşitli aletler kullanarak parçalara ayrılmasıdır.
2. ( ) Düz örme kumaşlar, farklı desen ve modellerde tek tek örülerek elde edilir.
3. ( ) Dik bıçaklı kesim makinesi spiral bir kesme aletine sahip kesme aracıdır.
4. ( ) Kumaş kesim işleminden önce kesilecek kumaşlar düzgün bir şekilde

katlanmalıdır.
5. ( ) Kumaşları düz bir şekilde kesmek için may takibi yapılmalıdır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

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

1 D
2 B
3 A
4 C
5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 DOĞRU
2 YANLIŞ
3 DOĞRU
4 YANLIŞ
5 DOĞRU

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 DOĞRU
2 DOĞRU
3 YANLIŞ
4 DOĞRU
5 DOĞRU

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA
 Çeşitli firmaların ürün katalogları

KAYNAKÇA


