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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK

Kadın Terziliği

MODÜLÜN ADI

Fantezi Elbise Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğe uygun fantezi elbise dikim işlemlerinin, kalite
niteliklerine uygun son ütü ve son kontrol işlemlerinin
anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

“Fantezi Elbise Dikimi I” modülünü başarmış olmak

YETERLİK

Fantezi elbise dikmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun fantezi elbise
dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
 Tekniğe uygun olarak fantezi elbise dikim işlemlerini
yapabileceksiniz.
 Kalite niteliklerine uygun olarak fantezi elbise son ütü ve
son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Dikiş makinesi, iğne, iplik, toplu iğne, makas, kapama
gereçleri, süsleme gereçleri, kesilmiş giysi parçaları, ütü ve
ütü masası, tela, kol tahtası, kambur, fantezi elbise askısı.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içide yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerleri ölçmek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Sosyal hayatın gelişmesiyle günlük giyim tarzının dışında daha özel görünümlü
kıyafetlere de ihtiyaç duyulmuştur. Giyilecek yere göre model ve süsleme özellikleri farklı
fantezi giysiler giyilmeye başlanmıştır.
Fantezi elbiseler günün önemine ve giyen kişinin konumuna göre fantezi kumaşlar
(saten, tafta, tül, kadife vb.) kullanılarak çeşitli süslemelerle özel hazırlanır.
Bu modülde, fantezi bir elbisenin dikim ve süsleme işlemlerini uygulayacaksınız.
Ayrıca son kontrol ve son ütü işlemlerini uygulayarak bitmiş elbisenizi kusursuz olarak
tamamlayacaksınız.
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2

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Bu faaliyette verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda tekniğe uygun
olarak fantezi elbise dikim işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Fantazi elbiselerde kullanılan süsleme malzemelerini araştırınız. Bulduğunuz
örneklerden bir kartela hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. FANTEZİ ELBİSE DİKİMİ II
1.1. Fantezi Elbise 2. Prova- Kontrol İşlemleri
1.1.1. Fantezi Elbiseyi 2. Provaya Hazırlama İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Ön bedende ön kupları makine çekerek
birleştiriniz.
 Drapeli ön bedeni hazırladığınız ön beden
üzerine yerleştirerek sağ yan dikişten
birleştiriniz.

Öneriler
 Makinenin dikiş ayarının büyük
olmasına dikkat ediniz.
 Makinenin dikiş ayarının büyük
olmasına dikkat ediniz.
 Drapelerin açılmamasına dikkat
ediniz.

 Drapeli ön bedenin sol yan dikişe girecek
kısmını toplu iğne ile geçici olarak tutturunuz.
 Arka bedende arka kupları makine çekerek
birleştiriniz.
 Drapeli arka bedeni hazırladığınız arka beden
üzerine yerleştiriniz. Arka ortasında ve yan
dikişlerde tutturunuz.
 Drape yerleştirilmiş arka bedenlerin arka
ortasını birleştiriniz.

 Sol yan dikişin 2. provada
ayarlanacağını unutmayınız.
 Makinenin dikiş ayarının büyük
olmasına dikkat ediniz.
 Drapelerin açılmamasına dikkat
ediniz.

 Ön ve arka bedeni birleştiriniz.
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 Fermuar
açıklığını
bırakmayı
unutmayınız.
 Drapelerin açılmamasına dikkat
ediniz.
 Drapelerin açılmamasına dikkat
ediniz.

 Fırfırları etek üzerine 1. provada belirlenen
hatlara yerleştirerek dikiniz.
 Beden ile eteği birleştirerek 2. prova için  Makinenin dikiş ayarının büyük
hazırlayınız.
olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evet

Hayır

Ön bedende ön kupları makine çekerek birleştirdiniz mi?
Drapeli ön bedeni hazırladığınız ön beden üzerine
yerleştirerek sadece sağ yan dikişten birleştirdiniz mi?
Drapeli ön bedenin sol yan dikişe girecek kısmını toplu iğne
ile geçici olarak tutturdunuz mu?
Arka bedende arka kupları makine çekerek birleştirdiniz mi?
Drapeli arka bedeni hazırladığınız arka beden üzerine
yerleştirerek arka ortasından ve yan dikişlerden birleştirdiniz
mi?
Drape yerleştirilmiş arka bedenlerin arka ortasını fermuar
açıklığını bırakarak birleştirdiniz mi?
Ön ve arka bedeni birleştirdiniz mi?
Drapelerin açılmamasına dikkat ettiniz mi?
Fırfırları etek üzerine 1. provada belirlenen hatlara
yerleştirerek diktiniz mi?
Beden ile eteği birleştirerek 2. prova için hazırladınız mı?
Makinenin dikiş ayarının büyük olmasına dikkat ettiniz mi?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.1.2. Prova İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kullandığınız toplu iğnenin kumaşı
zedelememesine dikkat ediniz.
 Provada boy aynası kullanmaya özen
gösteriniz.

 2. Provaya hazırlanmış elbiseyi giydirip
arka ortasında fermuar açıklığını
kapatınız. Genel olarak inceleyiniz
 Ön ortasının kaymamasına dikkat ediniz.
 Ön kup dikişlerinin yerinde olmasına
dikkat ediniz.

 Ön bedenin duruşunu kontrol ediniz ve
gerekli düzeltmeleri yapınız.
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 Ön drape parçasını modele göre sağ yan
dikişten sol yan dikişe doğru gerekli
düzeltmeleri yaparak beden üzerine  Drapelerin bedeni sarmasına dikkat
oturtunuz.
ediniz.
 Drapelerin açılmamasına dikkat ediniz.
 Eteğin daha kabarık olması için fırfır
katlarının sayısını arttırabilirsiniz

 Etekteki
fırfırların
düzgünlüğünü,
birbirlerine olan mesafelerini ve büzgü
dağılımınını kontrol ediniz. Düzeltilmesi
gereken kısımlara iğne ile işaret alınız.
 Etek boyunu kontrol ediniz.

 Etek boyunu kişinin elbise ile giyeceği
ayakkabı ile alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
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2. provaya hazırlanmış elbiseyi giydirip arka ortasında fermuar
açıklığını kapattınız mı?
Elbiseyi genel olarak incelediniz mi?
Ön bedenin duruşunu kontrol ederek gerekli düzeltmeleri
yaptınız mı?
Ön ortasının ve kup dikişlerinin kaymamasına dikkat ettiniz
mi?
Ön drape parçasını modele göre sağ yan dikişten sol yan dikişe
doğru gerekli düzeltmeleri yaparak beden üzerine oturttunuz
mu?
Drapelerin bedeni sarmasına dikkat ettiniz mi?
Drapelerin açılmamasına dikkat ettiniz mi?
Etekteki fırfırların düzgünlüğünü, birbirlerine olan mesafelerini
ve büzgü dağılımını kontrol ettiniz mi?
Düzeltilmesi gereken kısımlara iğne ile işaret aldınız mı?
Elbise etek boyunu kişinin giyeceği ayakkabıya uygun olarak
kontrol ettiniz mi?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
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Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.1.3. Fantezi Elbisede Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler
Elbiseyi kişinin üzerinden prova yerleri
İğnelerin düşmemesine dikkat ediniz.
bozulmadan çıkartınız.
Kontrol
işaretlerini
teyel
ile
Düzeltme yapılacak yerlerin kontrol
alabilirsiniz.
işaretlerini alınız.
Düzeltme yapılacak hatları ayrı ayrı düz
teyel ile belirleyiniz.
Kumaşı yıpratmamaya özen gösteriniz.
Eğer
1.provadaki
düzeltmeler
Düzeltme yapılacak parçaların dikişlerini
sonucunda
2.provada
düzeltme
sökünüz.
çıkmazsa
parçaları
sökmeniz
gerekmez.
Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına
dikkat ediniz.
Düz boy iplik doğultusunda ütüleyiniz.

Provadan çıkarttığınız parçaları ütüleyiniz.
Cetvel ve riga kullanmayı unutmayınız.
Leke bırakmayan bir sabun kullanmaya
dikkat ediniz.

Provada
işaretlenen
düzeltiniz.

hatları

çizerek
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Birbiriyle aynı olan parçaları üst üste
yerleştirmeye dikkat ediniz.
1. provada alınan işaretlerin üst üste
gelmesine dikkat ediniz.
Bol teyel, sabun vb. karşılaştırma
yöntemlerinden
istediğinizi
kullanabilirsiniz.
Ütülenen beden parçalarını eşleştirerek
iğneleyiniz ve prova işaretlerini diğer
parçaya aktararak karşılaştırma işlemini
yapınız.
Drapeli ön bedenin sol yan dikiş hattını
Cetvel ve riga kullanmayı unutmayınız.
çiziniz.
Yaptığınız prova düzeltmelerini elbise
Kalıpda çizimleri yeniden düzeltiniz.
kalıplarına geçiriniz.
Astar kumaşını düzelttiğiniz kalıpları
kullanarak kesiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Evet

Hayır

Elbiseyi kişi üzerinden çıkartırken prova yerlerinin
bozulmamasına dikkat ettiniz mi?
Düzeltme yapılacak yerlerin kontrol işaretlerini aldınız mı?
Düzeltme yapılacak hatları ayrı ayrı düz teyel ile belirlediniz
mi?
Düzeltme yapılacak parçaların dikişlerini söktünüz mü?
Kumaşı yıpratmamaya özen gösterdiniz mi?
Provadan çıkarttığınız parçaları ütülediniz mi?
Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına dikkat ettiniz mi?
Provada işaretlenen hatları çizerek düzeltiniz mi?
Düzeltmeleri cetvel ve riga kullanarakyapmaya dikkat ettiniz
mi?
Leke bırakmayan bir sabun kullanmaya dikkat ettiniz mi?
Ütülenen beden parçalarını eşleştirerek iğnelediniz mi?
Birbiriyle aynı olan parçaları üst üste yerleştirmeye dikkat
ettiniz mi?
1. provada alınan işaretlerin üst üste gelmesine dikkat ettiniz
mi?
Prova işaretlerini herhangi bir karşılaştırma yöntemiyle diğer
parçaya aktardınız mı?
Drapeli ön bedenin sol yan dikiş hattını çizdiniz mi?
Yaptığınız prova düzeltmelerini elbise kalıplarına geçirdiniz
mi?
Astar kumaşını düzelttiğiniz kalıpları kullanarak kestiniz mi?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.2. Fantezi Elbise Dikim İşlemleri
UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler
Karşılaştırması tamamlanan üst beden İğneleyerek
de
dikime
parçalarını teyelleyerek dikime hazırlayınız.
hazırlayabilirsiniz.
Astar
parçalarını
teyelleyerek
dikime İğneleyerek
de
dikime
hazırlayınız.
hazırlayabilirsiniz.
Dikim
işlemi
için
makine
ayarlarınızı kontrol ediniz.
Makine dikiş ayarının kumaşa uygun
olmasına dikkat ediniz.

Ön bedende ön kupları makineye çekerek
birleştiriniz.
Arka bedende arka kupları makineye çekerek
birleştiriniz.
Ön ve arka kup dikiş payları ön ve arka ortaya Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına
bakacak şekilde ütüleyiniz.
dikkat ediniz.
Ütülemenin net olmasına özen
gösteriniz.
Astar ön bedende ön kupları makineye Dikiş başlangıç ve bitiş noktalarında
çekerek birleştiriniz.
sağlamlaştırma yapınız.
Astar arka bedende arka kupları makineye
çekerek birleştiriniz.
Astar ön ve arka kup dikiş payları yan Ütü ayarının astar kumaşına uygun
dikişlere bakacak şekilde ütüleyiniz.
olmasına dikkat ediniz.
Ütünün net olmasına özen gösteriniz.
Astar yan dikişlerini makineye çekerek
birleştiriniz.

12

Ütünün net olmasına özen gösteriniz.
Dikişlerin iyi açılmasını sağlayınız.

Astar yan dikiş paylarını ikiye açarak
ütüleyiniz.
Ön beden üzerine drapeli ön bedeni 2. provada belirlenen hatların üst
yerleştirerek teyelleyiniz.
üste gelmesine dikkat ediniz.
Drapeli arka parçaları arka beden üzerine Provada belirlenen hatların üst üste
yerleştirerek dikime hazırlayınız.
gelmesine dikkat ediniz.
Teyel veya iğne ile birleştirerek
dikime hazırlamayı unutmayınız.
Drapelerin
açılmamasına
özen
gösteriniz.

Ön ve arka bedeni yüz yüze yerleştirerek sağ
yan dikişi makineye çekiniz.
Drapelerin
gösteriniz
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açılmamasına

özen

Sol yan dikişi makineye çekiniz.
Yan dikiş paylarını ikiye açarak ütüleyiniz

Drapelerin bozulup ezilmemesi için
dikkatli ütüleyiniz.
Bedenin yüz tarafında yan dikişler üzerine Lişet uçlarının dikiş payıyla aynı
lişetleri yerleştiriniz.
yönde olmasına dikkat ediniz.
Lişeti astardan yapabilir veya ince
saten kurdele kullanabilirsiniz.
Elbise üst bedeni ile astarı yüz yüze yerleştirer Kup dikişlerinin ve yan dikişlerin üst
ekstraples hattından makineye çekiniz.
üste gelmesine dikkat ediniz.
Dikiş paylarını incelterek astara doğru Ütülemenin net olmasına dikkat
ütüleyiniz.
ediniz.
Çımanın astar tarafında olmasına
dikkat ediniz.

Dikiş paylarının üzerine çıma çekiniz.
Potluk ve bolluk olmayacak şekilde astar ve Astar ve bedende kup ve yan
beden kumaşını birbirine teğelleyiniz veya
dikişlerin üst üste gelmesine dikkat
iğne ile tutturunuz.
ediniz.
Fermuar açıklığını bırakarak arka ortasını Arka beden, astar ve drapeli arka
makine çekerek birleştiriniz.
bedenin kaymamasına dikkat ediniz.
Drapelerin
açılmamasına
özen
gösteriniz.
Dikiş paylarının paralel olmasına
özen gösteriniz.

Arka ortasındaki dikiş payını overlok çekerek
temizleyiniz.
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Model ve kumaş özelliğine göre gizli
veya
normal
fermuar
kullanabilirsiniz.
Fermuar başlangıcındaki dokuma
fazlalığını
fermuarın
altına
katlayarak saklayınız.
Fermuarın
kaymaması
için
teyelleyerek
çalışmaya
özen
gösteriniz.

Fermuar dişlilerini arka orta hattının üzerine
yerleştiriniz.

Makinesini çektikten sonra fermuar
uclarının eşitliğini kontrol ediniz.

Fermuarı arka ortaya dikiniz.

Makinesini çekmeden önce fermuar
teğelleyebilirsiniz.
Fermuar dikişini çekerken fermuar
ayağı kullanabilirsiniz.

Fermuar dişlileri gözükmeyecek
fermuar üst dikişini çekiniz

şekilde
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Fırfırların makinesini çekmeden
önce birbirlerine olan paralelliklerini
kontrol ediniz.

Fırfır parçalarını 2.provada etek üzerinde
belirlenen hatlara dikiniz.
Tüm fırfırların dikimi bitince fırfır dikiş Fırfırlar piliseli olduğu için fırfırları
yerlerini ütüleyiniz.
ütülememeye özen gösteriniz.
Bu aşmadan sonra buruşmaması için
elbiseyi asarak muhafaza etmeye
özen gösteriniz.
Etek ve bedenin ön-arka ortasının ve
yan dikişlerinin üst üste gelmesine
dikkat ediniz.
Parçaların
kaymaması
için
teyelleyerek
çalışmaya
özen
gösteriniz.

Beden ve eteği yüz yüze
yerleştirerek
makineye çekiniz.
Beden ve eteği birleştirdikten sonra elbiseyi
yüzüne çeviriniz ve görüntü netliğini kontrol
ediniz.
Elbise üzerindeki teyelleri ve dikiş ipliğinin Dikişlerin başlangıç ve sonundaki
fazlalıklarını temizleyiniz.
pekiştirmeleri kontrol ediniz.

16

Dikiş paylarının paralel olmasına
özen gösteriniz.

Bel dikişinin payını
temizleyiniz.
Elbisenin etek ucunu
temizleyiniz.

overlok

çekerek

overlok

çekerek Etek ucu fırfır parçasının altında
kalacağından
overlok
çekerek
bırakabilir veya 1cm’den kıvırarak
makineye çekebilirsiniz.

Dikim işlemi bitmiş olan elbiseyi genel olarak
inceleyiniz. Gerekli olan yerlere buhar ütüsü
yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Karşılaştırması tamamlanan üst beden parçalarını
teyelleyerek dikime hazırladınız mı?
Astar parçalarını teyelleyerek dikime hazırladınız mı?
Dikim işlemi için makine ayarlarınızı kontrol ettiniz mi?
Ön bedende ön kupları, arka bedende arka kupları makineye
çekerek birleştirdiniz mi?
Ön ve arka kup dikiş paylarını ön ve arka ortaya bakacak
şekilde ütülediniz mi?
Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına ve ütülemenin net
olmasına dikkat ettiniz mi?
Astar ön bedende ön kupları, astar arka bedende arka
kupları makineye çekerek birleştirdiniz mi?
Astar ön ve arka kup dikiş paylarını yan dikişlere bakacak
şekilde ütülediniz mi?
Astar yan dikişlerini makineye çekerek birleştirdiniz mi?
Ütülemenin net olmasına özen göstererek astar yan dikiş
paylarını ikiye açarak ütülediniz mi?
2. provada belirlenen hatların üst üste gelmesine dikkat
ederek ön beden üzerine drapeli ön bedeni, arka beden
üzerine drapeli arka bedenleri teyellediniz mi?
Ön ve arka bedeni yüz yüze yerleştirip sağ ve sol yan dikişi
drapelerin açılmamasına özen göstererek makineye çektiniz
mi?
Yan dikiş paylarını ikiye açarak ütülediniz mi?
Lişetleri tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?
Elbise üst bedeni ile astarı tekniğine uygun yerleştirerek
straples hattından makineye çektiniz mi?
Dikiş paylarını tekniğine uygun ütüleyip çıma çektiniz mi?
Potluk ve bolluk olmayacak şekilde astar ve beden kumaşını
birbirine teyel veya iğne ile tutturdunuz mu?
Fermuar açıklığını bırakarak arka ortasını makine çekerek
birleştirdiniz mi?
Arka beden, astar ve drapeli arka bedenin kaymamasına
dikkat ettiniz mi?
Arka ortasındaki dikiş payını overlok çekerek temizlediniz
mi?
Fermuar dişlilerini arka orta hattının üzerine yerleştirerek
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Evet

Hayır

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

diktiniz mi?
Fermuar başlangıcındaki dokuma fazlalığını fermuarın
altına katlayarak sakladınız mı?
Makinesini çektikten sonra fermuar uçlarının eşitliğini
kontrol ettiniz mi?
Fermuar dişlileri gözükmeyecek şekilde fermuar üst dikişini
çektiniz mi?
Fırfırların makinesini çekmeden önce birbirlerine olan
paralelliklerini kontrol ettiniz mi?
Fırfır parçalarını 2.provada etek üzerinde belirlenen hatlara
diktiniz mi?
Tüm fırfırların dikimi bitince fırfır dikiş yerlerini ütülediniz
mi?
Elbiseyi buruşmaması için asarak muhafaza etmeye özen
gösterdiniz mi?
Beden ve eteği tekniğe uygun olarak yerleştirip makineye
çektiniz mi?
Beden ve eteği birleştirdikten sonra elbiseyi yüzüne çevirip
görüntü netliğini kontrol ettiniz mi?
Elbise üzerindeki teyelleri ve dikiş ipliğinin fazlalıklarını
temizlediniz mi?
Dikişlerin başlangıç ve sonundaki pekiştirmeleri kontrol
ettiniz mi?
Bel dikişinin payını overlok çekerek temizlediniz mi?
Elbisenin etek ucunu overlok çekerek temizlediniz mi?
Dikim işlemi bitmiş olan elbiseyi genel olarak inceleyip
gerekli olan yerlere buhar ütüsü yaptınız mı?
Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.3. Fantezi Elbise Süsleme İşlemleri
Pul, boncuk, payet vb. malzemelerle süslenerek giysilerin daha albenili ve estetik
görünmesi sağlanabilir. Bu malzemeler giysi üzerinde istenilen bir bölgeye belirlenen bir
desende yapılabilir.
Çalışılan elbise modelinde bedenin drapesiz bölümünde pul-boncuk ile süsleme
yapılmıştır.

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kendinizin oluşturacağı bir deseni
kullanabilirsiniz.
 Kullanacağınız dikiş iğnesinin boncuk
iğnesi olmasına özen gösteriniz.

 Süsleme desenini belirleyiniz. Uygun
malzeme seçimini yapınız.
 İğneyi kumaşa üstten batırınız. Düğümün  İplik düğümünün küçük olmasına özen
kumaş üstünde kalmasını sağlayınız.
gösteriniz.
 İplik düğümünü boncukların arasına
sakalmaya özen gösteriniz.
 İşleme yaparken astarı tutturursanız
çekme olabileceğinden iğnenin astara
geçmemesine dikkat ediniz.
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 Dikişin çok bol veya gergin olmamasına
özen gösteriniz

 Belirlenen desene göre pul-boncukları
elbiseye dikiniz.

 Helozon
şeklindeki
desenleri
oluşturduktan sonra, aralara serpme
şeklinde tek tek kırmızı boncuk işleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3

Evet

Hayır

Süsleme desenini belirleyip uygun malzemeyi seçtiniz mi?
Tekniğine uygun olarak pul-boncuk işlemeyi yaptınız mı?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında fantezi elbise son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun
olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Fantezi elbisesi dikimi yapan atelyelere giderek son ütü ve son kontrol işlemlerinin
nasıl yapıldığını araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. FANTEZİ ELBİSE SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ
2.1. Fantezi Elbise Son Ütüleme İşlemleri
Giysi dikimi sırasında her aşamadan sonra muhakkak ütü yapılır. Ancak dikiş
işlemleri tamamen bitince giysinin netliğini sağlamak için son ütüsünün yapılması gerekir.
Son ütüleme işlemi çalışılan giysinin model özelliklerine göre yapılır. Drapeli, fırfırlı, piliseli
vb. modellerde bu kısımlar doğrudan ütülenmez, buhar ütüsü yapılır.

2.2. Fantezi Elbise Son Kontrol İşlemleri
2.2.1. Duruş Formu Kontrolü
Temizlenip düzgün olarak ütülenen giysinin duruş formu kontrol edilir. Duruş formu,
ürünün görünüşünün ve kişi üzerindeki duruşunun değerlendirildiği kontroldür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Cansız manken de kullanabilirsiniz.
 Kontrolü boy aynası karşısında
yapınız.

 Elbiseyi kişi üzerine giydiriniz.

 Staples düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Arka bedende fermuar duruşunu kontrol
ediniz.
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 Drapelerin düzgünlüğünü ve yan dikişteki
birleşimlerini kontrol ediniz.

 Beden ve eteğin birleşim
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

hattının

 Etekteki
fırfırların
birbirlerine
paralelliklerini ve genel duruşlarını kontrol
ediniz.
 Elbise boyunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2

Bitmiş elbiseyi kişi veya manken üzerine giydirdiniz mi?
Kişiyi ayna önüne getirip genel görünüşünü kontrol ettiniz mi?

3

Dekoltesinin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

4

Arka bedende fermuar duruşunu kontrol ettiniz mi?

5

Beden ve belin birleşme yerindeki duruşunu kontrol ettiniz mi?

6
7

Drapelerin duruş ve düzgünlüğünün kontrolünü yaptınız mı?
Etekteki fırfırların birbirlerine paralelliklerini ve duruşlarının
düzgünlüğünün kontrollerini yaptınız mı?
Elbise boyunun kontrolünü yaptınız mı?
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

8
9
10
11

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2.2. Fantezi Elbisede Ölçü Kontrolü
Giysi, gerilmeden ve herhangi bir baskı uygulanmadan model tanımlamada belirtilen
yerlerden, ölçülerin (ön genişlik, arka genişlik, göğüs düşüklüğü, kol oyuntu genişliği, boyun
askı uzunluğu, yaka açıklığı, boy) mezürle kontrolleri yapılır.

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Elbiseyi pürüzsüz bir yüzey üzerine çok
düzgün bir şekilde seriniz.
 Düzgün bir mezur ile ölçüleri alınız.

 Beden ve bel genişliği ölçülerini kontrol
ediniz.

 Mezurun
gevşek
veya
olmamasına dikkat ediniz.

 Elbisede ön uzunluk ölçüsünü kontrol
ediniz.
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gergin

 Elbisenin yan ölçüsünü kontrol ediniz.
 Fırfırların uzunluklarının
kontrol ediniz.

ölçülerini

 Elbise boyunu kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

Elbiseyi pürüzsüz bir yüzey üzerine çok düzgün bir şekilde
serdiniz mi?
Beden ve bel genişliği ölçülerini kontrol ettiniz mi?

3

Elbisede ön uzunluk ölçüsünü kontrol ettiniz mi?

4

Elbisenin yan ölçüsünü kontrol ettiniz mi?

5

Fırfırların uzunluklarını kontrol ettiniz mi?

6

Elbise boyunu kontrol ettiniz mi?

1

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2.3. Fantezi Elbisede Dikiş Kontrolü

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Beden üzerindeki iç dikişleri kontrol
ederek dikişlerde katlanma, çekme olup
olmadığına bakınız.
 Astar paylarına çekilen çıma dikişini
kontrol ediniz.
 Yan dikişlerin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.
 Beden ve etek birleşme
dikişleri kontrol ediniz.

hattındaki

 Fırfırların etekle birleştirildiği dikişleri
kontrol ediniz.
 Etek boyu temizleme dikişini kontrol
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

2

Beden üzerindeki iç dikişlerde katlanma, çekme olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Astar paylarına çekilen çıma dikişini kontrol ettiniz mi?

3

Yan dikişlerin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

4

Beden ve etek birleşme hattındaki dikişleri kontrol ettiniz mi?

5

Fırfırların etekle birleştirildiği dikişleri kontrol ettiniz mi?

6

Etek boyu temizleme dikişini kontrol ettiniz mi?

7

Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

8

Zamanı verimli kullandınız mı?

1

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2.4. Ütü Kontrolü

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Elbiseyi genel olarak gözünüzle kontrol
ediniz.
 Drapelerin ütü formunu kontrol ediniz.

 Sadece buhar ile ütülemeyi unutmayınız.

 Fırfırların ütü formunu kontrol ediniz.

 Sadece buhar ile ütülemeyi unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Elbiseyi genel olarak gözünüzle kontrol ettiniz mi?

2

Drapelerin ütü formunu kontrol ettiniz mi?

3

Fırfırların ütü formunu kontrol ettiniz mi?
Sadece buhar ile ütülemeye özen gösterdiniz mi

4

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak sonraki
modüle geçebilirsiniz.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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Fantazi elbise dikimi yapan terzilerin katalogları
Çeşitli moda dergileri
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