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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD220

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giyim

MODÜLÜN ADI Erkek Deri Ceket Dikimi

MODÜLÜN TANIMI
Erkek Deri Ceket kesimi, dikimi ve son kontrol işlemlerinin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Erkek Deri Yelek Dikim I,II,III modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK Erkek deri ceketi dikmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite
niteliklerine uygun olarak erkek deri ceket dikimi
yapabilecektir.

Amaçlar

1. Öğrenci, erkek deri ceketi ana ve yardımcı malzemelerini
tekniğe uygun olarak kesebileceksiniz.

2. Erkek deri ceketi dikim işlemlerini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

3. Erkek deri ceket son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite
niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Özellikli sanayi makineleri, ütü, deri, makas,
topluiğne,mezura, çizgi taşı, kalıplar.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçlarıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Türkiye’de deri ceket, kökeni orta asya’ya dayanan çok çeşitli medeniyetler içerisinde
gelişimini sürdüren, geçmişi günümüze, günümüzü geleceğe taşıyan önemli bir sanat dalıdır.

Klasik çizgilerin modern çizgiler ile harmanlandığı deri ceketler zarif aksesuarlarla
detaylandırılarak beğeniye sunulmuştur.

Bu modül ile verilen bilgiler, kaliteli eğitimi gerçekleştrimek için sektörle nitelikli
bağlantılar kurularak hazırlanmıştır.

Erkek deri ceket kesim, dikim ve son kontrol işlemleri becerisini geliştirerek sektörde
bu alanda faaliyet gösteren firmalarda rahatlıkla görev alabilirsiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında erkek deri ceket model analiz, asgari çalışma talimatı, kalite niteliklerini
belirleme işlemleri ve kumaş, astar kesim işlemlerini tekniğine uygun yapabileceksiniz.

 Erkek deri ceket modellerini inceleyerek beğendiğiniz modellerin resimlerini
sınıfa getirip inceleyiniz.

1. ERKEK DERİ CEKET KESİMİ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Model Analizi

MODEL ANALİZİ

Firma Adı: xxx DERİ
Beden no:
48

Sayfa no:

Ürün adı: Erkek Deri Ceket Dikimi Tarih: Sezon:

MODEL ANALİZİ

 Ön bedende, üstte ve altta aplike cepli

 Ön ve arka iki parça

 Pensli

 Üç düğmeli

 Erkek yakalı

 Çift kollu

 Üst makine dikişleri spor dikişli
(0,5cm)

PARÇA LİSTESİ

DERİ

 2 Adet Ön Beden Üst

 2 Adet Ön Beden Alt

 2 Adet Arka Beden Üst

 2 Adet Arka Kup Alt

 2 Adet Yan Kup Üst

 2 Adet Üst Kol

 2 Adet Alt Kol

 2 Adet Klapa (Mostra) Üst

 2 Adet Klapa (Mostra) Alt

 4 Adet Yaka

 2 Adet Aplike Cep

 1 Adet Aplike Üst Cep

ASTAR

 2 Adet Ön Beden

 2 Adet Arka Beden

 2 Adet Üst Kol

 2 Adet Alt kol
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MALZEME ÖRNEKLERİ

Çift taraflı
bant

Kağıt Uya Bez Uya Yapışkan
Uya

Gümüş
Kalem

Elyaf

Düğme İplik Vatka Solüsyon Astar Deri

1.2. Asgari Çalışma Talimatı

 Ön iki parçalı ve pens olacak,

 Önde pens 0,5 cm.’den dikişli olacak,

 Aplike cepli, cep köşeleri yuvarlatılacak,

 Yan kuplar iki parçalı, 0,5 cm.’den dikişli olacak,

 Önde üç düğmeli olacak,

 Erkek yakalı, yaka uçları yuvarlak olacak,

 Arka iki parçalı, arka ortası 0,5 cm.’den dikişli olacak,

 Kollar çift parçalı, 0,5 cm. üstten dikişli olacak,

 Kollar yırtmaçlı, üç düğmeli olacak,

 Astarlı, iç cepler fermuarlı olacak,

 Askılıkta metal zincir kullanılacak,

 İplik merserize 24, polyester 36 numara kullanılacak.



6

1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme

Toleranslar (mm)Sıra
Nu

Kalite Nitelikleri
Standart

(mm) - +
1 A= Yarım göğüs 560 10 10
2 B= Yarım etek 570 5 5
3 C= Ön üst boy 560 5 5
4 D= Ön alt boy 230 5 5
5 E= Arka üst boy 560 5 5
6 F= Arka alt boy 230 5 5
7 G= Yan kup alt boy 230 5 5
8 H= Arka ortadan bel 200 5 5
9 I= Ön yarım bel 250 10 10

10 K= Omuzdan omuza 470 5 5
11 L= Omuz dikişi 155 3 3
12 M= Arka yaka yükseklik 80 2 2
13 N= Yarım pazı 210 4 4
14 O= Yarım kol ağzı 150 4 4
15 Ö= Kol uzunluğu 650 5 5
16 P= Kol yırtmaç uzunluğu 130 2 2
17 R= Yaka ucu 40 2 2
18 S= Omuz dikişine cep uzaklığı 250 2 2
19 T= Ön kenara cep uzaklığı 100 2 2
20 U= Cep ağzı 170 2 2
21 V= Cep yüksekliği 200 2 2
22 Y= Cebin etek ucuna uzaklığı 45 2 2
23 Z= Cebin ön kenara uzaklığı 130 2 2

Not: Tabloda kullanılan birim mm’ dir.

1.4. Erkek Deri Ceket Kesimi

1.4.1. Deriyi Kesime Hazırlama

Dikim için gerekli olan kalıpların ve yardımcı kalıpların çıkarılması.

Farklı yöre ve farklı yaşlarda olan hayvanların derileri boyanır ve paketlenir. Paketler
açıldığında her derinin emişkenliği farklı olduğundan kalınlıklarına, renk farklılıklarına ve
gözeneklerine göre ayrılır. Bu işleme asorti denir.

Kalıplar derinin ensesinden kuyruğuna doğru boyuna yerleştirilir. Enine yerleştirilen
kalıplar esneme yapacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına
hazırlayınız.

 Kalıpları çıkarınız.

 Kalıp parçalarını eşleyerek sayınız.

 Ceket dikimi için aynı renk derileri
ayırınız.

 Kumaşın defosunu kontrol ediniz.

 Cinsleri aynı olan derileri ayırınız.

 Cilt yapıları aynı olan derileri ayırınız.

 Aynı incelikteki derileri bir araya
getiriniz.

 Parlaklıkları aynı olan ya da yakın olan
derileri ayırınız.

 Gözenekleri sık olan deriler genç hayvan
derisidir.

 Derinin tersi süet olan kaliteli deridir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.4.2.Kalıbı Deriye Yerleştirme

Erkek Deri Ceket Dikimi modülünde bazı işletmelerde uygulanan kesim modeli
yapılacaktır. Kalıplar deri üzerine yerleştirildikten sonra gümüş kalem ile çizilecektir.
Çizilen yerler makasla kesilecektir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına
hazırlayınız.

 Kalıpları deri üzerine çiziniz.
 Kalıpların çizim işlemini yaparken

ensesinden kuyruğuna doğru boyuna
yerleştiriniz.

 Kalıpları derinin üzerine çizmek, deriyi
tasarruflu kullanmamıza yardımcı olur.

 Önce büyük parçaları yerleştiriniz.

 Kalıbı deri üzerine çiziniz.

 Bir deriden önler, bir deriden arkalar ve
bir deriden kolları kesiniz. Aksi halde
deri farklılıkları olacaktır.

 Çizim yaparken gümüş kalem kullanınız.

 Gümüş kalem izlerini çıkarmak için
vazelin kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.4.3.Erkek Deri Ceket Kesimi

Erkek deri ceket kesiminde dikkat edilecek noktalar:

 Kalıplar derinin ensesinden kuyruğuna doğru boyuna yerleştirilmelidir.

 Derinin asortisine dikkat edilir. (Derinin renklerine, cinslerine, cilt yapılarına,
parlaklıklarına, kalınlık ve inceliğine göre ayırma işlemi).

 Bir deriden arkaların, bir deriden önlerin, bir deriden de kolların kesilmesine
dikkat edilir.

 Gümüş kalem izlerinden kesilmeye dikkat edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına
hazırlayınız.

 Düzgün bir çalışma ortamı düzenli iş
yapmanıza yardımcı olur.

 Kalıbın kenarlarından kesiniz.

 Düzgün kesim yapınız.

 Makasın keskin olmasına dikkat ediniz.

 Gümüş kalem izlerinden kesiniz.

 Kalıbın kenarlarından düzgün kesim
yapınız.

 Kalıbın üzerinde bulunan işaret ve çıtları
mutlaka işaretleyiniz.

 Kesilen parçaları eşleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.5. Astar Kesimi

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına
hazırlayınız.

 Ön, arka ve kolların astar çizimini
yapınız

 Düzgün çizim yapınız.

 Astarın kenarını masanın kenarına
yaslayarak kalıpları yerleştiriniz.

 Kestiğiniz kalıpları eşleştiriniz.

 Eksik parça kalmadığını kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Astar kesim işlemini yapınız.

 Kalıbın kenarlarından düzgün kesim
yapınız.

 Yaka ve klapalara tela kesiniz.

 Yaka telalarını düzgün kesiniz.

 Cep astarlarını kesiniz.

 Cep astarını 14x32cm. ebadında kesiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına hazırladınız mı?

2 Kalıpları düzgün ve eksiksiz çıkardınız mı?

3
Kalınlıkları ,renkleri ve gözenekleri aynı olan derileri seçtiniz
mi?

4
Kalıbı kumaş üzerine gümüş kalemle kalıbı kenarlarından
düzgün çizdiniz mi?

5 Gümüş kalem izlerinden düzgün kesim yaptnız mı?

6 Astar kalıplarını kumaşa doğru yerleştirdiniz mi?

7 Astar kesimini düzgün yaptınız mı?

8 Yaka ve klapa kenarlarını düzgün kestiniz mi?

9 Cep astarlarını eksiksiz kestiniz mi?

10 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

11 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

12 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında erkek deri ceket dikim işlemlerini tekniğine uygun yapabileceksiniz.

 Erkek deri ceket üretiminde kullanılan makineler hakkında araştırma yaparak
rapor haline getiriniz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ERKEK DERİ CEKET DİKİMİ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Erkek Deri Ceket Dikim Planı

Firma Adı: xxx DERİ
Beden
no: 48

Sayfa no:

Ürün adı: Erkek Deri Ceket Dikimi Tarih: Sezon:

MODEL ANALİZİ46 48 50
54 56 58 A= Yarım göğüs
55 57 59 B= Yarım etek
55 56 57 C= Ön üst boy
23 23 23 D= Ön alt boy
55 56 57 E= Arka üst boy
23 23 23 F= Arka alt boy
23 23 23 G= Yan kup alt boy
18 20 22 H= Arka ortadan bel
23 25 27 I= Ön yarım bel
46 47 48 K= Omuzdan omuza
15,3 15,5 15,7 L= Omuz dikişi
8 8 8 M= Arka yaka yükseklik
20,5 21 21,5 N= Yarım pazı
14,7 15 15,5 O= Yarım kol ağzı
64 65 66 Ö= Kol uzunluğu
13 13 13 P= Kol yırtmaç uzunluğu
4 4 4 R= Yaka ucu
24,5 25 25,5 S= Omuz dikişine cep uzaklığı
9,5 10 10,5 T= Ön kenara cep uzaklığı
17 17 17 U= Cep ağzı
20 20 20 V= Cep yüksekliği
4 4,5 5 Y= Cebin etek ucuna uzaklığı
12,5 13 13,5 Z= Cebin ön kenara uzaklığı

 Ön ve arka iki parçalı, pensli
 Önde aplike cepli
 Üç düğmeli
 Erkek yakalı
 Çift kollu
 Spor dikişli

MALZEMELER

 3 büyük, 4 küçük düğme
 İplik merserize24, polyester 36 numara
 Kağıt uya
 Bez uya
 Yapışkan bant
 Solüsyon
 Zincir
 Fermuar 2 adet
 Etiket

GRAFİK ÇİZİMİ

HAZIRLAYAN
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2.2. Erkek Deri Ceketi Ayakçılık ve Dikim İşlemleri

Makine Parkı Düzeni

İşlem İşlem Basamakları
Kullanılan araç-

gereçler

1 Yan parçaları birleştirme Düz Dikiş Makinesi

2 Ön pensleri dikme Düz Dikiş Makinesi

3 Arka alt parçaları birleştirme Düz Dikiş Makinesi

4 Kol parçalarını birleştirme Düz Dikiş Makinesi

6 Mostra parçalarını birleştirme Düz Dikiş Makinesi

7 Arka ortasını birleştirme Düz Dikiş Makinesi

8 Dikilen parçalara solüsyon sürme Fırça. solüsyon

9 Dikilen parçaların dikişlerini açma Çekiç

10 Pens ucuna kâğıt uya yapıştırma Kâğıt uya

11 Kol yırtmacına bez uya yapıştırma Uya

12 Kol dikişine solüsyon sürme Solüsyon, fırça

13 Kol dikişini bindirme Düz Dikiş Makinesi

14 Kol ağzına bez uya yapıştırma Bez uya

15 Kol ağzını katlama Çekiç. solüsyon

16 Arka ortasını dikme Düz Dikiş Makinesi

17 Pens üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

18 Ön ile alt parçasını birleştirme Düz Dikiş Makinesi

19 Arka ortası üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

20 Kol üst dikişini ve yırtmacı dikme Düz Dikiş Makinesi

21 Dikişlere solüsyon sürme Fırça, Solüsyon

22 Dikişleri açma Çekiç

23 Yan parçaları ön bedenle birleştirme Düz Dikiş Makinesi
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24 Yan parçaların üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

25 Kol alt dikişine solüsyon sürme Fırça, Solüsyon

26 Dikişleri açma Çekiç

27 Arka etek ucuna bez uya yapıştırma Bez uya

28 Solüsyon sürerek katlama Elde işlem

29 Ön etek ucuna bez uya yapıştırma Uya, solüsyon

30 Ön ortasına kâğıt uya çekme Uya

31 Ön ortasına solüsyon sürme Fırça. Solüsyon

32 Kenarlarından kıvırma Çekiç

33 Cep kenarlarına kâğıt uya çekme Uya

34 Köşe dönüşlerini çıtlatma Makas. Falçata

35 Cep kenarlarına solüsyon sürerek katlama Fırça,Solüsyon

36 Köşe fazlalıklarını çıtlatma Makas. Falçata

37 Cep ağzı astarını dikme Düz Dikiş Makinesi

38 Cep paylarına solüsyon sürerek katlayarak yapıştırma Fırça,Solüsyon,Çekiç

39 Cep kenarlarına çift taraflı bant çekme Yapışkan bant

40 Cepleri bedene yapıştırma Solüsyon, Çekiç

41 Tersten bez uya yapıştırma Uya

42 Uya kenarlarına solüsyon sürme, deri yapıştırma Solüsyon, fırça, Çekiç

43 Cep üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

44 İlik yerlerini işaretleme Gümüş kalem

45 Uya yapıştırma Elde işlem

46 İlik parçalarını yüz yüze getirerek dikme Düz Dikiş Makinesi

47 Fazlalıkları kesme Makas

48 İlikleri çıtlatma Gümüş kalem, makas
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49 Köşelere solüsyon sürerek katlama Solüsyon,fırça , çekiç

50 İlik parçasını çevirerek şekil verme Elde işlem

51 İlik parçalarını tersinden solüsyon sürerek yapıştırma Solüsyon,fırça , çekiç

52 Arka ile ön parçayı birleştirme Düz Dikiş Makinesi

53 Üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

54 Omuz birleştirme Düz Dikiş Makinesi

55 Omuz üst dikişi Düz Dikiş Makinesi

56 Klapa (mostra), yakalara tela yapıştırma Pres ütü,Ütü

57 Klapa (mostra) kenarlarına solüsyon sürme Solüsyon, Fırça

58 Klapa yaka kenarlarını katlayarak yapıştırma Solüsyon,fırça, çekiç

59 Yakayı bedene takma Düz Dikiş Makinesi

60 Dikiş paylarını açma Solüsyon, çekiç

61 Kol üst dikişine şekil verme Elde işlem

62 Kolları bedene takma Düz Dikiş Makinesi

63 Vatkayı ve elyafı dikme Düz Dikiş Makinesi

64 İç cep flatoları solüsyonlama ve katlama Solüsyon, fırça, çekiç

65 Etiket ve askılık dikme Düz Dikiş Makinesi

66 Klapayı astara dikme Düz Dikiş Makinesi

67 İç cep fermuarını dikme Düz Dikiş Makinesi

68 Arka ile yanları birleştirme Düz Dikiş Makinesi

69 Yakayı astara dikme Düz Dikiş Makinesi

70 Kol astarını dikme Düz Dikiş Makinesi

71 Yakaya solüsyon sürerek dikişleri açma Solüsyon,fırça, çekiç

72 Etek ucuna astarı dikme Düz Dikiş Makinesi

73 Kolları astara dikme Düz Dikiş Makinesi
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74 Astardaki yakaya solüsyon sürme Solüsyon,Fırça

75 Çift taraflı bant geçirme Bant

76 Yakaları uç uca yapıştırma Solüsyon, Çekiç.

77 Klapaları uç uca yapıştırma Solüsyon, Çekiç.

78 Kol altını sabitleştirme Düz Dikiş Makinesi

79 Yaka klapa üst dikişini dikme Düz Dikiş Makinesi

80 İlik kenarlarını dikme Düz Dikiş Makinesi

81 İpliklerin temizlenmesi Temizleme makası,

82 Ceket bitmiş ütüsü Pres ütü, Form ütüsü

83 Genel kontrol
Silgi, mezür.vazelin,ölçü
tablosu
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UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Deri Ceket Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Gereken araç gereçleri çalışma ortamında
hazırlayınız.

Yan parçaları birleştiriniz.

 Pekiştirme yapınız.

 Düzgün dikiniz.

 Ön pensleri dikiniz.

 Düzgün dikiniz.

 Pens ucunu dikerken sıfırlayınız ve
pekiştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Arka alt parçaları birleştiriniz.

 Pekiştirme yapınız.

 Kol parçalarını birleştiriniz.

 Kol üstü dönüşünü sağlayan dikişi
çekiniz.

 Makine ayarlarını değiştiriniz.
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 Mostra (klapa) parçalarını birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.

 Pekiştirme yapınız.

 Yaka ortasını birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.

 Pekiştirme yapınız.

 Dikilen bütün parçalara solüsyon
sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.
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 Bütün dikişleri çekiçle açınız.

 İşlemi derinin tersinden uygulayınız.

 Dikiş paylarını düzgün açınız.

 Pens ucuna kâğıt uya yapıştırınız.

 Kol yırtmacına yapışkanlı bez uya
yapıştırınız.

 Kol yırtmacının düzgün olması için,
uyanın köşelerde net olmasına dikkat
ediniz.
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 Kol dikişine solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 Kol dikişini çekiçle üst üste bindiriniz.

 Düzgün bindiriniz.

 Kol ağzına yapışkanlı bez uya
yapıştırınız.
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 Kol ağzını çekiçle vurarak katlayınız.

 Düzgün katlayınız.

 Arka ortasını birleştiriniz.

 Pens üst dikişini dikiniz.

 Pens ucunu düzgün pekiştiriniz.

 Üst dikişlerde şal ipi kullanınız.

 Üst dikişlerde 21 – 22 numara iplik
kullanınız.
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 Ön parçaları birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.

 Arka ortası üst dikişini dikiniz.

 Üst dikişlerde 1 makine ayağı içerden
dikiniz.

 Kol üst dikişini dikiniz.

 Düzgün dikiniz.

 Üst dikişlere yaprak dikiş de denir.
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 Kol yırtmacını dikiniz.

 Kol yırtmacının dikişini 3cm. içerden
dikiniz.

 Dikişlere solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 Dikişleri çekiçle vurarak açınız.

 Düzgün açınız.
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 Kolu birleştirerek dikiniz.

 Düzgün dikiniz.

 Yan parçaları ön bedenle birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.

 Yan parçaların üst dikişini dikiniz.

 Düzgün dikiniz.
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 Kol alt dikişine solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 Dikişleri çekiçle vurarak açınız.

 Düzgün açınız.

 Arka etek ucuna yapışkanlı bez uya
çekiniz.

 Düzgün yapıştırınız.
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 Bez uyanın üzerine solüsyon sürerek
katlayınız.

 Katladığınız etek ucunu çekiçle vurarak
yapıştırınız.

 Düzgün yapıştırınız.

 Ön etek ucuna bez uya yapıştırınız.

 Düzgün yapıştırınız.
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 Ön ortasına kâğıt uya çekiniz.

 Uyayı 1cm içerden çekiniz.

 Yaka ve etek ucu dönüşlerini düzgün
yapıştırınız.

 Kâğıt uya yapıştırılan yerlere solüsyon
sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.
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 Kenarlardan katlayınız.

 Yaka ve etek ucu köşelerini düzgün
katlayınız.

 Katladıktan sonra iki ön parçayı üst üste
koyarak aynı boyda olduğunu kontrol
ediniz.

 Yuvarlak dönüşlerde çıt atmayı
unutmayınız.

 Cep kenarlarına kâğıt uya yapıştırınız.

 Cep kenarlarının esnememesi için
yapılan bu işlemi unutmayınız.

 Kâğıt uyayı 1cm içerden yapıştırınız.
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 Köşe dönüşlerini çıtlatınız.

 Düz yüzünden kat izinin görünmesini
önleyen bu çıtlatma işlemini yapmayı
unutmayınız.

 Çıtlatmadan sonra çekiçle vurarak
yapıştırınız.

 Cep kenarlarına solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu uyanın dışına taşırmayınız.

 Cep kenarlarını elde katlayarak
yapıştırınız.

 Şablon yardımı ile düzgün katlayınız.
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 Köşe dönüşlerindeki fazlalıkları
çıtlatınız.

 Çıtlatma işlemini unutmayınız.

 İki cebi birleştirerek eşit olduğunu
kontrol ediniz.

 Cep ağzı astarlarını dikiniz.

 Düzgün dikiniz.

 Cep paylarına solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.
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 Cep astarını katlayarak yapıştırınız.

 Düzgün yapıştırınız.

 Bolluk bırakmayınız.

 Astarın fazlalıklarını kesiniz.

 Düzgün kesiniz.

 Düz yüzden astarın görünmemesine
dikkat ediniz.

 Cep kenarlarına çift taraflı bant çekiniz.

 Bandı cep kenarına taşırmayınız.
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 Çift taraflı bandın kâğıdını çıkararak
cepleri bedene yapıştırınız.

 Cepleri kalıp üzerende işaretlenen
noktalara düzgün yapıştırınız.

 Cep köşelerini tersten işaretleyerek cep
boyu kadar bez uya yapıştırınız.

 Cebin sağlamlığı için cebin altına bez
uyayı yapıştırmayı unutmayınız.

 Uya kenarlarına solüsyon sürerek deri
yapıştırınız.

 Cebin ilerde esneme yapmaması için
yapılan bu işlemi unutmayınız.

 Deri parçasını 2x2.5cm olabilir.
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 Cebin üst dikişini (yaprak dikişi) dikiniz.

 Dikişi 1 makine ayağı içerden düzgün
dikiniz.

 Başlangıç ve bitim noktalarına
pekiştirme yapınız.

 İlik yerlerini işaretleyiniz.

 İlik yerlerine kâğıt uya yapıştırarak
üzerine ilik boylarını çiziniz.

 İlik boylarını 2.5cm olarak işaretleyiniz.
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 İlik parçasını (flato) deri ile yüz yüze
bakacak şekilde koyarak ilik çevresini
dikdörtgen biçimde dikiniz.

 İlik parçasını (flato) 4x4cm. ebadında
kullanınız.

 İlik parçasının (flato) fazlalıklarını
kesiniz.

 İlik dikdörtgeninin kısa kenarından 1cm
pay bırakarak kesiniz.

 İlik parçasını (flato) üst yüzden ve alt
yüzden köşelerini V şeklinde çıtlatınız.

 Çıtları dikişi kesmeyecek şekilde dikkatli
çıtlatınız.



39

 İliklere tersinden solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 İliklerin çıtlatılan köşelerini katlayarak
yapıştırınız.

 Düzgün yapıştırınız.

 İlik parçasını (flato) iliğin içinden ters
yüze doğru geçiriniz.

 Düzgün geçiriniz.
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 İlik parçalarını (flato) çekiçle vurarak
şekil veriniz.

 Düzgün olmasını sağlayınız.

 İlik parçalarının diplerine solüsyon
sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 İlik parçalarını (flato) düz yüzden
eşitleyerek yapıştırınız.

 Eşitlemeye özen gösteriniz.

 Eşitlemede 3mm olmasına özen
gösteriniz.
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 İlik parçalarını (flato) ters taraftan
yapıştırınız.

 Düzgün yapıştırınız.

 İlik parçasının (flato) fazlalıklarını eğimli
olarak kesiniz.

 Düz yüzünde iz yapmamsı için eğimli
kesim yapmaya özen gösteriniz.

 Arka ile ön parçayı birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.

 Ön ile arka parçanın spor dikişini dikiniz.  Bir makine ayağı içerden dikiniz.(0,5cm)
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 Omuz birleştirme dikişini dikiniz.

 Omuzları birleştirirken 0.5cm arka omuz
yedirilir.

 Omuz üst dikişini dikiniz.



43

 Mostra (klapa) ve yakalara tela
yapıştırınız.

 Ütü ayarına dikkat ediniz.

 Mostra (klapa) ve yaka kenarlarına
solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 Mostra (klapa) ve yaka kenarlarını
katlayarak yapıştırınız.

 Köşeleri eşit katlayınız.
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 Yakayı bedene takınız.

 Düzgün dikiniz.

 Yaka paylarını çıtlatınız.

 Dönüşleri kolaylaştırmak için çıtlatmayı
unutmayınız.

 Dikiş paylarına solüsyon sürünüz.

 Solüsyonu taşırmayınız.
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 Dikişleri çekiçle vurarak açınız.

 Düzgün açınız.

 Yaka ucundaki fazlalığı çıtlatınız.

 Kalınlık yapmaması için çıt atmayı
unutmayınız.

 Kol üst dikişini çekerek kol’a şekil
veriniz.

 Dikişi yedirerek kol üst formunu veriniz.

 Kolu bedene takınız.

 Düzgün dikiniz.
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 Vatkaları kol dikişine yerleştirerek
dikiniz.

 Vatkayı dikmeden önce kavisli bir
şekilde kesiniz.

 Vatkayı dikerken omuza hafifçe
yediriniz.

 Elyafı kol dikişine yerleştirerek dikiniz.

 Elyafı 30x5 cm. kesiniz.

 Elyafın uç kısımlarını kesiniz.

 İç cep flatolarına solüsyon sürünüz.

 İç cep flatolarının 18x4cm. olmasına
dikkat ediniz.
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 Cep flatolarını çekiçle vurarak katlayınız.

 Flatoyu 1cm üstten, 1cm alttan
katlayınız.

 Etiketi arka ortasına dikiniz.

 Arka ortasından 6cm aşağıya
yerleştiriniz.

 Etiketi çeşitli süsleme dikişleri ile
dikebilirsiniz.

 Astar kol parçalarını birleştiriniz.

 Düzgün dikiniz.
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 Ön astar ile klapayı birleştiriniz.

 Astarın çekmemesi için klapayı
gerdirerek dikiniz.

 İç cep flatolarını iç cep ağzına dikiniz.

 Astarın yüzüne flatonun tersini
yerleştiriniz.

 İç cep ağzını kesiniz.

 Köşeleri düzgün çıtlatınız.
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 İç cep flatolarını çeviriniz.

 Köşelere dikkat ediniz.

 İç cep fermuarını dikiniz.

 Fermuarı altta düzgün yerleştirerek,
makinesini üstten çekiniz.

 İç cep astarını dikiniz.

 İç cep astarının 35x18 cm ebadında
olmasına dikkat ediniz.
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 Arka astarla yan astarı birleştiriniz.

 Askılığı Dikiniz.

 Yakayı astar yaka oyuntusuna dikiniz.

 Yaka dikişlerine çıt atınız.

 Kol astarlarını, astar bedene takınız.
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 Yaka dikişlerine solüsyon sürerek
dikişleri açınız.

 Solüsyonu taşırmayınız.

 Dikişleri çekiçle vurarak açınız.

 Atar etek ucu ile beden etek ucunu
dikiniz.

 Kol iç astarını dikiniz.
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 Klapa kenarlarına ve yaka kenarlarına çift
taraflı bant çekiniz.

 Yakaya, klapaya (mostra) solüsyon
sürünüz.

 Kol altında astarla bedeni dikerek
sabitleştiriniz.

 Yaka ve klapaları yapıştırınız.

 Parçaların karşılıklı gelmesine dikkat
ediniz.

 Çekiçle vurarak iyi yapışmasını
sağlayınız.
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 Yaka ve klapa kenarlarını dikiniz.

 0,5 cm den dikiniz.

 İlik kenarlarını dikiniz.

 İlik yerlerini kesiniz.
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 Düğmeleri dikiniz.

 Düğme yerlerini düzgün işaretleyiniz.

 Düğme dikme işlemini ütüleme
işleminden sonra yapınız.

 Düğme dikerken iç tarafa da küçük
düğme dikiniz.

 Düğmeyi dikerken bolluk vererek
dikiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Yan parçaları, ön pensleri, arka alt parçaları ve kol parçalarını
düzgün birleştirdiniz mi?

2
Dikilen bütün parçalara solüsyon sürerek dikişleri düzgün
açtınız mı?

3 Pens ucuna kağıt uyayı doğru yapıştırdınız mı?

4 Kol ucuna yapışkanlı bez uyayı doğru yapıştırdınız mı?

5 Kol dikişine solüsyon sürerek düzgün üst üste bindirdiniz mi?

6 Kol ağzına bez uya yapıştırarak düzgün katladınız mı?

7 Arka ortası, pens ve kol üst dikişini düzgün diktiniz mi?

8 Ön parçaları düzgün diktiniz mi?

9 Kol yırtmacını düzgün diktiniz mi?

10 Dikişlere solüsyon sürerek dikişleri düzgün açtınız mı?

11 Yan parçaları ön ile düzgün birleştirdiniz mi?

12 Kol alt dikişine solüsyon sürerek dikişleri düzgün açtınız mı?

13
Arka ve ön etek ucuna bez uya yapıştırarak solüsyon sürüp
düzgün katladınız mı?

14
Ön ortasına kağıt uyayı düzgün yapıştırarak, solüsyon sürüp
katladınız mı?

15
Cep kenarlarına kağıt uya yapıştırıp solüsyon sürerek düzgün
katladınız mı?

16 Cep astarını düzgün diktiniz mi?

17 Cep kenarlarına çift taraflı bantı düzgün çektiniz mi?

18 Cepleri bedene düzgün yapıştırdınız mı?

19 İlik yerlerini doğru işaretlediniz mi?
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20 İlikleri düzgün diktiniz mi?

21 Arka ile ön parçayı düzgün birleştirdiniz mi?

22 Omuzları düzgün birleştirdiniz mi?

23
Klapaya (mostra) telayı düzgün yapıştırarak solüsyon sürüp
düzgün katladınız mı?

24 Yakayı bedene düzgün taktınız mı?

25 Yaka dikiş paylarına solüsyon sürüp düzgün açtınız mı?

26 Kolu bedene düzgün taktınız mı?

27 Vatkayı ve elyafı kola düzgün diktiniz mi?

28 Astar parçalarını düzgün birleştirdiniz mi?

29 İç cep ağzına fermuarı düzgün diktiniz mi?

30 Zincir askılığı düzgün diktiniz mi?

31 Yakayı astara düzgün taktınız mı?

32 Yaka dikişlerini düzgün açtınız mı?

33 Etek ucunu astarla düzgün birleştirdiniz mi?

34 Klapa ve yaka kenarlarına çift taraflı bandı düzgün çektiniz mi?

35 Yaka ve klapa içlerine solüsyonu düzgün sürdünüz mü?

36 Yaka ve klapa kenarlarını düzgün birleştirerek yapıştırdınız mı?

37 Yaka ve kenarlara düzgün spor dikişlerini çektiniz mi?

38 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

39 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

40 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında erkek deri ceket son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.

 Piyasada erkek deri ceket üretimi yapan işletmelerde kullanılan ütü çeşitlerini
araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ERKEK DERİ CEKET SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

3.1. Erkek Deri Ceket Son Ütüleme

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



58

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön bedeni presle ütüleyiniz.

 Pres ısısına dikkat ediniz.

 Dikilen ürünleri form ütüsünde
ütülemeye özen gösteriniz.

 Arka bedeni presle ütüleyiniz.

 Pres süresini iyi ayarlayınız.

 Pres yüzeyinin temiz olmasına dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kolları presle ütüleyiniz.

 Kol yastığı kullanınız.

 Omuzları presle ütüleyiniz.

 Dikişleri düzgün ütüleyiniz.

 Yakayı presle ütüleyiniz.

 Düzgün katlayınız.
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3.2. Erkek Deri Ceketi Son Kontrolü

Erkek deri ceket son kontrol işlemlerinde dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 İplikleri temizlenir.
 Derinin gözenekleri kontrol edilir.
 Deri renk farklılıkları kontrol edilir.
 Deri üzerindeki hatalar kontrol edilir.
 Solüsyon lekeleri (izleri) kontrol edilir.
 Gümüş kalem lekeleri kontrol edilir.
 Beden etiket kontrolü yapılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ölçü kontrollerini yapınız.  Toleransları göz önünde bulundurunuz.

 Paketleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Gereken araç gereçleri çalışma ortamına hazırladınız mı?

2 Ön bedeni presle düzgün ütülediniz mi?

3 Arka bedeni presle düzgün ütülediniz mi?

4 Kolları, kol yastığı ile preste düzgün ütülediniz mi?

5
Ölçü kontrollerini toleranslar doğrultusunda düzgün yaptınız
mı?

6 Paketlemeye özen gösterdiniz mi?

7 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

8 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

9 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayanız.
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