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Ayakkabı Modelistliği

MODÜLÜN ADI

Fermuarlı Bot Modeli

MODÜL TANITIMI

Fermuarlı bot modellerinin kalıp bantlama, standart
form, yüz ve astar ıstampalarını çıkarma ve son
kontrollerini yapma işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Erkek fermuarlı bot modeli çıkarmak.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun, fermuarlı
bot modeli çıkarabileceksiniz.
Amaçlar
1. Erkek fermuarlı botun standart formunu,
2. Yüz ıstampalarını,
3. Astar ıstampalarını çıkarabileceksiniz.
Fermuarlı bota uygun kalıp kesim lastiği, kesim bıçağı,
mezura, masat, üçgen eğe, kalem, silgi, karton, cetvel,
rulet, pergel.


ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME



Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile
modül uygulamalarında kazandığınız bilgi ve
beceriler ölçülerek değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sonbahar-kış mevsiminin en çok giyilen ayakkabı türlerinden olan botlar, fermuarlı
veya bağcıklı olarak üretilen, koncu bileği kapatacak şekilde uzun ayakkabı türleridir. Bileği
sararak ayağı korumayı amaçlayan bu ayakkabı, zaman içinde çok değişik şekiller almıştır.
Genellikle soğuk iklimlerde giyilen bir tür olan bot, tarihin her aşamasında ve her coğrafyada
karşımıza çıkmaktadır.
İnsanlar ayakkabı seçerlerken öncelikle ihtiyaçlarını karşılamasına, daha sonra
modaya uygun olmasına dikkat eder. Böylece kullanım yeri ve amacına göre ayakkabılar
şekillenir. Botlar günlük giyimde sıklıkla kullanıldığı gibi fantezi giyimin veya resmi
kıyafetlerin de bir parçası olagelmiştir.
Bu modülde, fermuarlı bir botun ıstampalarının nasıl çıkarılacağı anlatılmaktadır.
Modül sonunda fermuarlı botun ıstampalarını çıkarabilmek için gerekli bilgi ve beceriye
sahip olacaksınız.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında fermuarlı bot
modeli için standart form hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak fermuarlı bot için kullanılan kalıpları,
malzemeleri ve sayayı kalıba çekme tekniklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor haline
getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. STANDART FORM
1.1. Fermuarlı Bot
1.1.1. Tanımı
Fermuarlı bot, bileği saracak şekilde yüksek bir koncu olan, genellikle iç taraftan
fermuarla açılan ayakkabı türüdür.

1.1.2. Özelliği
Fermuarlı botun en önemli özelliği giyip çıkarmanın kolay olmasıdır. Bağcıklı bir bota
göre daha zarif görünümlüdür. Bu nedenle erkek giyiminde sıkça kullanılır ve her tür elbise
ile giyilebilir.

1.1.3. Ölçüleri
Kalıp ölçülerinden farklı olarak konç yüksekliği ayak bileğinin üst kısmında ve boğazı
bileği saracak şekildedir. Konç ölçüleri standart form şekillendirirken detaylı olarak
verilecektir.

1.2. Standart Form Şekillendirme Tekniği
Fermuarlı bir erkek botu yapabilmek için öncelikle yapılacak modele uygun bir bot
kalıbı seçilmelidir. Bot kalıbı bot ve çizme yapmak için hazırlanmış bir kalıptır. Eğer
ayakkabı kalıbıyla bot yapılmak istenirse konç kısmı farklı olduğu için iyi bir sonuç elde
edilmez. Bu durumda standart form oluştururken konturpiye ve arka kavisin artırılması
gerekecektir. Şekil 1.1’de standardı yapılacak model resmi ve Fotoğraf 1.1’de kullanılacak
kalıp resmi verilmiştir.
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Şekil 1.1: Model resmi

Fotoğraf 1.1: Bot kalıbı

Model çalışmak için seçtiğimiz örnek kalıp 25 mm ökçe yüksekliğinde, tabanı
demirsiz ve düz bir kalıptır. İşleme aşağıda anlatılan sırayla devam edilebilir.


Kalıbın dış ve iç yüzeyi bantlanır. Bot profilini çıkarmak için sadece dış yüzeyi
bantlamak yeterli olursa da montaj kenarlarının iç dış farkını ve ayna genişliğini
görebilmek için iç yüzeyin de bantlanması faydalıdır. Bantlanan kalıp üzerinde
ön ve arka orta çizgiler, milo başları, yüz ortası ve fort noktası işaretlenir. Bu
işlemler için profil çıkarma modülünde öğrendiğiniz bilgilerinizi hatırlayınız.

41 numara standart kalıp boyu 273,33 mm ve bu uzunluğun 1/5’i olan fort noktasının
yüksekliği 55 mm’dir. Milo başları birleştirilerek bulunan yüz orta noktasının fort noktasına
uzaklığı bot kalıbı için standart kalıp uzunluğunun 3/4’ü (%75 SKB = 205 mm) olarak
ölçülebilir. Fotoğraf 1.2’de bantlanmış kalıp görülmektedir.

Fotoğraf 1.2: Bantlanmış kalıp



Kalıp bantlanıp temel noktalar işaretlendikten sonra kalıp üzerinden formlar
alınıp ara form çıkarılır( Profil Çıkarma modülüne bakınız). Şekil 1.2’de ara
form görülmektedir.
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T: Burun uç noktası S: Oturma noktası C: Fort noktası V: Yüz orta noktası M: Milo Başı
Şekil 1.2: Ara form



Istampalar çıkarılırken yüze verilecek kampreyi kolaylaştırmak amacıyla ara
form üzerinde yüz esnetmesi yapılır. Yüz esnetmesi için tarak çizgisi ortasına
kadar üstten ve alttan kesilir. Yüz orta noktasından 3 mm kadar açılır ve burun
öne düşürülür. Bu durumda alt tarafta kapanma olacaktır. Ara form bu haliyle
bantla tutturulup sabitlenir (Şekil 1.3). Eğer istenirse ara form yeniden çizilip
kesilebilir. V noktası açıklığın ortası olarak işaretlenir.

Şekil 1.3: Ara formda yüz esnetmesi



Bot profili oluşturabilmek için karton üzerine yaklaşık 30 cm uzunlukta yatay
bir çizgi çizilir. Bu çizginin sol tarafına çizgiye dik olacak şekilde ikinci bir çizgi
çizilir. Yeni çizilen dik üzerinde kalıbın ökçe yüksekliği ( H ) işaretlenir. Ara
formun oturma noktası (S) ökçe yükseklik işareti üzerine ve düşey çizgiyi 2 mm
geçecek şekilde ve dış milo başı çentiği yatay çizgi üzerine yerleştirilir. Ara
form çizilir, üzerindeki noktalar işaretlenir (Şekil 1.4).
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Şekil 1.4: Ara formun düzlem üzerine çizilmesi



Ayak üst noktası (I), V noktasından yukarıya yaklaşık 69 mm (standart kalıp
uzunluğunun 1/4’ü) ölçülerek işaretlenir. Bulunan bu I noktası S noktasıyla
birleştirilerek ölçülür ve orta noktası (O) işaretlenir (Bkz Şekil 1. 5). S-I
çizgisine uzun ökçe çizgisi denir.

S-I çizgisine 10o açıyla yeni bir çizgi çizilir. Bu S-I1 çizgisi kısa ökçe çizgisi ve orta
noktası O1 olarak anılacaktır.

Şekil 1.5: Bilek yüksekliğinin bulunması
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Kısa ökçe çizgisinin orta noktası O1 den yatay çizgiye dik olacak şekilde bir çizgi
çizilir ve yukarıya uzatılır. Bu çizginin ara form taban çizgisini kestiği noktadan O1’e olan
mesafesi ölçülür ve aynı ölçü O1’den yukarıya işaretlenir. Bulunan bu nokta bot ağzının
yüksekliği olacaktır.


Bot ağız yüksekliğini gösteren A noktasından geçecek şekilde yatay bir çizgi
çizilir. Fort noktasından geçen düşey bir çizgi daha çizilir ve bu iki çizginin
kesiştiği noktadan 3 mm öne doğru B noktası işaretlenir. Şekil 1.6’da görüldüğü
gibi B noktasının önüne ağız açıklığı (B1) 125 mm işaretlenir. Ağız açıklığı
normalde 125 – 130 mm alınır. Kalın deri veya astarlar için bu ölçü artırılabilir.

Şekil 1.6: Ağız çizgisi



B noktasından C noktasına doğru düzgün bir kavisle koncun arkası çizilir. B1
noktasından V noktasına doğru ön kavis tamamlanır. B1 noktası 10 mm yukarıya
kaldırılır ve B noktasıyla birleştirilerek yeni ağız çizgisi çizilir. Bu şekilde botun
ilk profil çizimi yapılır (Şekil 1.7).
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Şekil 1.7: Profilin çizimi



Bot profili bu haliyle kullanılabilirse de koncun dik durması için profile konç
esnetmesi yapılır. Şekil 1.8’de görülüğü gibi C noktasından O noktasına ve I
noktasından O noktasına kadar kesilir. O noktası kesilmez. I noktasından 3 mm
kadar açılır ve profil bu haliyle bantlanıp sabitlenir.

Şekil 1.8: Koncun esnetilmesi
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Profil karton üzerine çizilir. Yüz orta noktasının 6 mm aşağısından burun
üstünden geçen yüz katlama çizgisi çizilir. Montaj payları eklenir. Montaj payı
molyer veya çarık modelinden farklı değildir. Örnek olarak burunda 14 mm,
milo başında 16 mm ve arka noktada 20 mm montaj payı alınabilir. Şekil 1.9’da
görüldüğü gibi montaj payı verildikten sonra fermuar yeri işaretlenir.

Şekil 1.9: Montaj payı



Fermuar yerini işaretlemek için ağız genişliği ölçülür ve orta noktası (F)
işaretlenir. Kalıp kenarından (monta kenarı değil) S noktası ile M noktası arası
ölçülür, bu ölçünün yarısına 20 mm eklenerek F1 noktası bulunur. F ve F1
noktaları cetvelle birleştirilir. Bu çizgi fermuarın arka çizgisidir. Fermuar
genişliği öne doğru verilir. Normal fermuar için 8 mm genişlik alınır ve F – F1
doğrusunun önüne paralel bir çizgi çizilir. Bu çizgi fermuarın ön çizgisidir.

Şekil 1.10: Fermuar şekli

9

Fermuar altı kalıp kenarına 15 mm mesafeye kadar açılmalıdır. Kalıp kenarından 15
mm mesafe ölçülür ve kenara paralel olacak şekilde çizilir. Şekil 1.10’da fermuar şekli
gösterilmiştir
Bu aşamada profil çizimi tamamlanmıştır. Eğer bot parçalı olarak yapılmayacaksa
önden ve arkadan dikişli yapılabilir. Bu durumda standart form tamamlanmış olur.


Fermuarlı botun profil şekli tamamlandıktan sonra standart form oluşturmaya
devam edilir. Profil üzerine model çizgileri çizilir. Modelimiz üç parçalı yüz,
arkalık (fortluk) ve gambalardan oluşmaktadır. Profil üzerine model çizimini
yaparken verilen ölçüler, örnek olarak verilmiştir. Bu ölçüler kalıp şekline
bağlıdır ve modelci isterse bu ölçüleri değiştirebilir.

Şekil 1.11: Arkalık şekli




Model çizimine arkalık çizimiyle başlayalım. Şekil 1.11’de görüldüğü gibi fort
noktasından 10 mm yukarıdan başlayacak ve kalıp kenarından 90 mm uzunlukta
olacak şekilde arkalık çizilir.
Modelin şekline uygun olarak yüz çizgileri çizilir. Şekil 1.12’de yüz çizimi
verilmiştir.
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Şekil 1.12: Yüz çizimi



Model çizgileri çizilip tamamlandıktan sonra en dıştaki çizgilerden kesilerek
standart form çıkarılır. Istampaları çıkarmada kullanılmak üzere model
çizgilerine kanallar açılır. Üzerine parçanın adı, kalıbın üretim numarası, ayak
numarası, tarih ve modelcinin adı gibi tanımlama bilgileri yazılır (Bkz Profil
Çıkarma modülü). Bu tanımlama bilgileri bütün ıstampa parçaları için yazılır.
Şekil 1.13’de standart form şekli görülmektedir.

Şekil 1.13: Standart form
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1.3. Montaj Payı
Bu model için uygulanacak özel bir monta payı yoktur. Montaj payı verilirken kalıbın
şekline, montaj yöntemine ve sayada kullanılacak malzemenin kalınlık ve esnekliğine dikkat
edilir. Burnu sivri kalıplarda buruna verilecek montaj payı düşürülür. Aynı şekilde esnekliği
fazla olan malzemeler için montaj payı daha az, sert ve kaba malzemeler için daha fazla
olabilir. Taban astarı olarak kullanılan malzemelerin kalınlıkları da montaj payını
etkileyecektir.
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UYGULAMAFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Kalıbı bantlayınız.

Öneriler
 Modelinize uygun kalıbı seçiniz.
 Kalıbınızın dış ve iç yüzeyini
bantlayınız (Şekil 1.14). Profil
Çıkarma modülüne bakınız.

Şekil 1.14:Bantlanmış kalıp

 Temel noktaları işaretleyiniz.

 Ön ve arka merkez çizgileri, milo
başları, yüz ortası ve fort noktasını
işaretleyiniz.
 Bandı kalıptan sökünüz.
 Bantlamaya nereden başlamışsanız
aynı yönde sökünüz.
 Bandı tekniğine uygun olarak kartona  Profil Çıkarma modülünü hatırlayınız.
yapıştırınız.
 Kalıp profilinden ara form oluşturunuz  Dış ve iç formları kullanınız.
ve temel noktaları kontrol ediniz.
 Profil çıkarma modülünü hatırlayınız.

Şekil 1.14: Ara form

 Botun
konç
yüksekliğini,
konç  Kalıbın ökçe yüksekliğini ölçünüz.
genişliğini, arka şeklini, fermuarı çiziniz  Profil oluşturmak için çizeceğiniz
ve montaj payını veriniz.
temel yatay çizgi ile düşey çizgilerin
dik olmasına dikkat ediniz.
 Gerekli esnetmeleri yapınız.
 Fermuar yerini işaretleyiniz.
 Montaj payını veriniz (Şekil 1.15).

Şekil 1.15: Bot profili
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 Standart formu oluşturunuz.

 Profil şeklinizi temiz bir kartona
kopyalayınız.
 Model çizgilerinizi tamamlayınız.
 Model çizgileri üzerine kanalları açınız
(Şekil 1.16).

Şekil 1.16: Standart form
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Kalıbın iç ve dış yüzey farklarını görmek için her iki yüzü de bantlanır.
) Ara form oluşturmak için dış ve iç yüzey formları kullanılır.
) Ara form üzerinde temel noktalar gösterilmelidir.
) Yüz esnetmesi için burun 10 mm aşağıya düşürülür.
) Ayak üst noktası yüz ortasından 90 mm yukarıdadır.
) Konç yüksekliğini bulmak için kısa ökçe çizgisinden faydalanılabilir.
) Kısa ökçe çizgisi uzun ökçe çizgisinden daha uzundur.
) Uzun ökçe çizgisiyle kısa ökçe çizgisi arasında 10o açı vardır.
) Standart form üzerine model çizgilerini aktarabilmek amacıyla kanallar açılır.
) Standart form üzerine tanımlayıcı bile olsa hiçbir şekilde yazı yazılmamalıdır.

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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B- Uygulamalı Test
Standart form yapmak için uygun kalıp üzerine bantlama yapınız. Bantladığınız kalıp
üzerinden formları alınız ve gerekli işlemleri yaparak fermuarlı erkek botu standart formunu
hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Değerlendirme Ölçeği
Bot ıstampası yapabilmek için uygun bot kalıbı bantladınız mı?
İç formu çıkardınız mı?
Dış formu çıkardınız mı?
Ara formu tekniğine göre hazırladınız mı?
Profil çizimi için yatay ve düşey çizgiler çizdiniz mi?
Ökçe yüksekliğini işaretlediniz mi?
Ara formu doğru yerleştirdiniz mi?
Kısa ve uzun ökçe çizgilerini çizdiniz mi?
Konç yüksekliğini doğru işaretlediniz mi?
Konç çizimini doğru yaptınız mı?
Profili kestiniz mi?
Konç esnetmesi yaptınız mı?
Profil şeklini kartona çizdiniz mi?
Fermuar yerini çizdiniz mi?
Model çizgilerini çizdiniz mi?
Standart formu kestiniz mi?
Kanalları ve çentikleri açtınız mı?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında fermuarlı
erkek botu için yüz parçalarının ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Fermuarlı bot modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız. Yüz
ıstampalarına kampre verme yöntemlerini araştırınız. Gözlemlerinizi rapor haline getirip
sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

2. YÜZ ISTAMPALARI
2.1. Istampalar
2.1.1. Yüz
Modelimizin yüzü, üst, ön, iç ve dış yan parçalar olmak üzere dört parçadan
oluşmaktadır. Bu parçaların nasıl çıkarılacağı sırasıyla anlatılmaktadır.


Yüz Üst Parçası: Konç kısmına gelen yüzün üst parçasının ıstampasını
çıkarmak için yeterli büyüklükte bir karton düzgün bir şekilde katlanır. Karton
katlanırken kenarının düzgün olabilmesi için bıçağın ucuyla ve cetvel yardımıyla
hafif bir şekilde çizilmesi faydalı olur. Kartonun katlama kenarına standart form
Şekil 2.1’de görüldüğü gibi yerleştirilir.

Şekil 2.1: Yüz üst parçasının çizimi
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Yüz üst parçasının şekli çizilir. Standart form kaldırılır. Bu parça ön parçanın ve
gambanın üzerine binecektir. Botun bütün parça kenarları yakma ve ağız kısmı kıvırmadır.
Bu durumda parçanın sadece üst kenarına pergel yardımıyla 5 mm kıvırma payı verilir ve
kesilerek çıkarılır (Şekil 2.2).
Istampanın üst ve alt ortaların bıçağın arka ucuyla nokta şeklinde işaretler konur.
Parçalar üzerine tanımlama bilgileri yazılır.

Şekil 2.2: Yüz üst parçası



Yüz Ön Parçası: Yüzün ön parçası ön kavisten dolayı ıstampası çıkarılırken
esnetilmesi gerekir. Yüz parçasının esnetilerek ön kavisinin düzleme
dönüştürülmesi işlemine yüz kampresi denir.

Yüz ön parçasının ıstampasını çıkarmak için yine yeterli büyüklükte bir karton ortadan
ikiye katlanır ve katlanma çizgisine standart form yüz orta noktasından yerleştirilir. Yüz orta
noktasının sağı ve solu eşit olmalıdır.
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Şekil 2.3: Ön yüzün kartona yerleştirilmesi

Şekil 2.3’te görüldüğü gibi yüzün çizgiye oturduğu yerlerden aşağıya doğru yaklaşık
olarak parça genişliğinin ortasına 1 ve 2 numaralı kampre noktaları işaretlenir. Kampre
noktalarının yerleri çok önemlidir. Yanlış yerlerden verilen kampreler yüzün aşırı uzamasına
veya alt kısımların aşırı kısalmasına neden olur. Bu şekilde yerleştirilen standart form
üzerinden kampre noktaları arasında kalan kısımlar kartona kopyalanır.
1 numaralı kampre noktasından tutulan standart form, nokta ekseni etrafında
döndürülerek burun kısmı katlama çizgisine oturtulur. 1 numaralı kampre noktasının önünde
kalan kısım kartona kopyalanır ve standart tekrar önceki pozisyonuna getirilir (Şekil 2.4).

Şekil 2.4: Burun kısmının çizilmesi
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İlk pozisyonuna gelen standart bu sefer 2 numaralı kampre noktasından tutularak
katlama çizgisi üzerine yatırılır. Şekil 2.5’te görüldüğü gibi yüzün üst kısmı çizilir.

Şekil 2.5: Yüz üst kısmının çizilmesi

Standart form kaldırılır. Çizgilerdeki kırıklıklar düzeltilir. Üst parçanın altına gelecek
kenara 8 mm binme payı verilir. İç kenar farkları kartonun diğer katına aktarılır. Aynı olan
kenarlar karton katlıyken, farklı olan kenarlar katı açılarak ve kenar çizgilerine dikkat
edilerek kesilir. Binme payına kalem kanalı açılır. Kanallar açılırken genişlik, paya doğru
verilir.

Şekil 2.6: Ön yüz ıstampası
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Şekil 2. 6’da görüldüğü gibi burun eksenine burun çentiği, dış kenara yönü belirtmek
için dış kenar çentiği ve üst ortaya eksen işaretleri konulur.


Yüz Alt Parçası (Dış): Tek kat karton üzerine standart form konarak alt parça
kopyalanır. Model çizgileri çizilir. Montaj kenarında dış kenar çizgisi takip
edilir. Ön yüz altına gelecek kenarlara 8 mm binme payı verilir. Kesilip çıkarılan
ıstampanın sivri ve uzun olan pay kısmı yuvarlatılır. Binme paylarına kanallar ve
yön belirten dış kenar çentiği açılır (Şekil 2.7).

Şekil 2.8: İç alt yüz



Yüz Alt Parçası (İç): İç parçanın dış parçadan farkı sadece montaj kenarındadır.
Bütün işlemler dış parça gibi yapılır. Ancak montaj kenarında iç kenar çizgisi
seçilir ve yön çentiği atılmaz(Şekil 2.8).

Şekil 2.7: Dış alt yüz
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2.1.2. Gamba
Gamba ıstampaları dış tek parça ve içte ön ve arka olmak üzere iki parçadır. Bütün
gamba parçalarını çıkarmak için tek kat karton kullanılır.


Dış Gamba: Karton üzerine yerleştirilen standart form üzerinden gambanın
şekli kopyalanır. Standart form kaldırılır. Ağız kısmına 5 mm kıvırma payı
eklenir. Yüzün ve arkalığın altına gelecek kenarlara 8 mm binme payı verilir.
Arka kenara 2 mm çatı dikişi payı eklenir. Istampa kesilip çıkarılır. Binme
paylarına kanallar ve alt kenara yön çentiği açılır (Şekil 2.9).

Şekil 2.9: Dış gamba



İç Gamba Arka Parçası: İç gamba dış gamba gibi tek parça olarak çıkarılabilir.
Ancak gerek malzeme tasarrufu ve gerekse çalışma şekli bakımından
parçalanması faydalıdır. İç gambanın arka parçasını çıkarmak için karton üzerine
standart form yerleştirilerek fermuar arka çizgisi ve gambanın arka şekli
kopyalanır. Fermuar genişliği işaretlenir. Standart form kaldırılır. Fermuar
çizgisi önüne ve arkalık altına gelen kenarlara 8 mm binme payı verilir. Arkaya
2 mm çatı dikişi payı ve üst kenara 5 mm kıvırma payı verilir. Kesilip çıkarılan
ıstampa üzerine binme payı kanalları açılır. Şekil 2.10’da arka gamba parçası
görülmektedir
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Şekil 2.10: İç gamba arka parçası



Şekil 2.11: İç gamba ön parçası

İç Gamba Ön Parçası: Karton üzerine gamba şekli fermuar ön çizgisinden
itibaren standart form üzerinden kopyalanır. Fermuar alt çizgisi işaretlenir. Bu
nokta gambanın iki parçasını birbirine tuttururken yardımcı olacaktır. Standart
form kaldırılır ve yüz altına gelen kenara 8 mm binme payı ve üst kenara 5 mm
kıvırma payı eklenir. Kesilip çıkarılan ıstampa üzerine binme kanalları açılır.
Şekil 2.11’de ön gamba görülmektedir.

2.1.3. Arkalık (Fortluk)
Arkalık ıstampasının çıkarılabilmesi için yeterli büyüklükte ve düzgün katlanmış bir
karton parçası gereklidir. Standart form kartonun katlama çizgisine arkalığın üst ucundan
Şekil 2.12’de görüldüğü gibi montaj payı içeride kalacak şekilde yerleştirilir. Arkalığın şekli
kartona kopyalanır ve standart form kaldırılır. Çizginin içinde kalan arka kısma 1,5 mm çatı
payı verilir (Esnek derilerde bu pay verilmez). Kartonun katı açılmadan ıstampa kesilir ve
çıkarılır. Eğer kenar farkı varsa dış kenara yön çentiği açılır. Üst ortasına merkez işareti
konur ve ıstampa tamamlanır.
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Şekil 2.12: Standardın yerleştirilmesi

Şekil 2.13: Arkalık (Fortluk) ıstampası

2.1.4. Fermuar Kapağı
Fermuarın ayağı rahatsız etmemesi ve fermuarı açıp kapama sırasında çorabı veya
ayak derisini araya sıkıştırmaması için fermuarın altına bir altlık yapılır. Bu astarın uzantısı
olabileceği gibi farklı bir parça da olabilir. Bu modülde anlatılan modelde astar parçalanmış
ve fermuar altı için fermuar kapağı yapılmıştır.
Fermuar kapağı ıstampası çıkarmak için standart form karton üzerine konur ve sadece
fermuar açıklığı çizilir. Şekil 2.14’te görüldüğü gibi fermuar arka çizgisinden geriye doğru 8
mm binme payı verilir. Fermuar alt çizgisinden aşağıya 10 mm uzatılır. Yine fermuar arka
çizgisinden öne doğru 20 mm kapak genişliği verilir. Alt ve üst ön köşeler yuvarlatır.
Istampa kesilip çıkarılır ve binme kanalları açılır.
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Şekil 2.14: Fermuar kapağı

2.2. Yüz Payları
2.2.1. Kıvırma
Modelinizin sadece ağız kısmı kıvırma, diğer bütün kenarlar yakmadır. Bundan dolayı
ağza gelen parçalara 5 mm kıvırma payı verilmiş, diğer kenarlara pay verilmemiştir.

2.2.2. Bindirme
Bindirme payı olarak bütün binmelerde 8 mm pay verilmiştir.

2.2.3. Çatı
Çatı dikişi sadece arka kısımda mevcuttur. Gambaların çatısı için 2 mm, arkalık dikişi
için 1,5 mm pay verilmiştir.

2.2.4. Tulum Kıyılık
Bu modelde tulum kıyılık dikişi yoktur. Eğer tulum kıyılık olan bir kenar düşünülürse
3 mm pay verilecektir.

2.3. Kampre
Yüz ıstampaları çıkarılırken bazı parçaların yüz kavisinden dolayı esnetilerek düz bir
hale getirilmesi gerekir. Bu esnetme işlemine yaygın olarak kampre denir.
Ayakkabıların konçları yükseldikçe özellikle bot ve çizmelerde kampre işlemi
zorlaşmaya başlar. Özellikle yüz parçaları büyüdüğü için kampre sırasında ıstampalarda
bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar uzama ve kısalma şeklinde görülür. Uzama ve
kısalmalar parçaların birbirleriyle uyumunu güçleştirir. Bu durumu ortadan kaldırmak için
derinin iki aşamada kesilmesi yoluna gidilir.
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Birinci aşamada çıkarılan kaba (olması gereken ölçüden büyük) ıstampayla kesilen
deri kampre makinesinden geçirilerek esnetilir ve standart formdaki ön kavise benzer bir
şekle gelir. Katlanma yeri kavisli olan bu deri üzerine ikinci aşamada standart form
üzerindeki şekliyle çıkarılmış ıstampa konularak net kesimi yapılır. Bu şekilde yapılan ikili
ıstampaya çapraz ıstampa da denir.
Modülde anlatıldığı gibi parçalara kampre verilirken ölçülerinin bozulmamasına
dikkat edilmelidir. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu döndürme
merkezlerinin sayısı ve pozisyonudur. Döndürme noktalarının sayısı parçanın büyüklüğüne
ve şekline bağlıdır. Nokta yerlerinin tespiti birkaç deneme sonunda bulunabilir. Parçalara
kampre verildikten sonra boyları ve kenar uzunlukları kontrol edilmelidir. Şekil 2.15’te
görüldüğü gibi kampre esnasında katlama çizgisi altında kalan kısımlarda bolluk oluşması
söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda parçalarda düzeltme yapmak faydalı olur.

Şekil 2.15: Kamprede düzeltme
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları
 Kartonu hazırlayınız.

Öneriler
 Istampa
parçaları
için
yeterli
büyüklükte karton kullanınız. Çift kat
olarak kullanılacak kartonları cetvel ve
bıçakla katlayınız.
 Yüz ıstampalarını standart formdan  Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.
kartona kopyalayınız.
 Kartonun katlama çizgisine standart
formu yerleştirip üst parçayı çiziniz
(Şekil 2.16).

Şekil 2.16: Üst parçanın Çizimi

 Karton katlama çizgisine yüzü
yerleştiriniz.
 Kampre vererek yüzü çiziniz (Şekil
2.17).
Şekil 2.17: Yüz Çizimi

 Katlanmış karton üzerine arkalığı
yerleştiriniz.
 Arkalık şeklini çiziniz (Şekil 2.18).
 Diğer ıstampa parçalarını satandart
form üzerinden tek kat karton üzerine
çiziniz.
Şekil 2.18: Arkalık Çizimi

 Istampaları
şekillendiriniz
düzeltmeleri yapınız.
 Yüz ıstampa paylarını çiziniz.

ve  Çizdiğiniz ıstampa parçaları üzerinde
gereken yerlerdeki çizgileri düzeltiniz.
 Pergel kullanınız.
 Kalem kanallarını 1,5 mm genişliğinde
ve paralel yapınız.
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 Yüz ıstampasının üst kenarına 8 mm
bindirme payı veriniz (Şekil 2.19).

Şekil 2.19: Ön Yüz

 Yan yüzlerin ön yüz altına gelen
kenarlarına 8 mm bindirme payı
veriniz (Şekil 2.20).

Şekil 2.20: Yan Yüz

 Gambaların ağız kısmına 5 mm
kıvırma payı ekleyiniz.
 Arkalık ve yüz altına gelen kenarlara 8
mm bindirme payı veriniz (Şekil 2.21).

 İç gamba fermuar altına bindirme payı
ekleyiniz (Şekil 2.22).

Şekil 2.21: Gamba

 Arkalık arkasına 1,5 mm çatı payı
ekleyiniz (Şekil 2.23).

Şekil 2.22: İç Gamba
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 Fermuar genişliğinin arka kısmına 8
mm bindirme payı ekleyiniz.
 Ön kısma 20 mm kapak payı veriniz.
 Alta 10 mm ekleyiniz.
Şekil 2.23: Arkalık

Şekil 2.24: Fermuar Kapağı

 Yüz ıstampalarını kesiniz.

 Bilenmiş bıçakla düzgün kesim
yapınız.
 Çıkardığınız bütün parçaları üst üste
yerleştirerek birbirleriyle uyumunu
kontrol ediniz.
 Standart formda yaptığınız tanımlama
bilgilerini
bütün
ıstampalara
uygulayınız.

 Istampaları kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Bütün ıstampa parçaları standart form üzerinden çıkarılır.
( ) Karton, bir ıstampadan çok sayıda yapmak için katlanır.
( ) Kıvırma payı olarak 5 mm ıstampaya eklenir.
( ) Bindirme paylarına gümüş kalemiyle çizilebilecek şekilde kanallar açılır.
( ) Istampalara verilecek tüm paylar ıstampalar kesildikten sonra pergelle eklenir.
( ) Istampaların içe veya dışa ait olduğunu bilmek için dışa gelen parçalara çentik
açılır.
( ) Üst kenarlarına ekleme yapılan ıstampaların alt kenarlarından kısaltma yapılır.
( ) Ayağın rahat edebilmesi için fermuar kaval kemiği ekseninde ve dışa konulmalıdır.
( ) Bindirme payları verilirken dar açılı köşelerde fazla uzun çıkan pay kısımları
yuvarlatılarak kısaltılır.
( ) Fermuar kapağı botun iç tarafına ve fermuarın altına konur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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B- Uygulamalı Test
Hazırlamış olduğunuz standart formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak
fermuarlı erkek botu yüz ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçeği
1. Kartonu cetvelle çizerek düzgünce katladınız mı?
2. Standart formunuzu katlama çizgisi üzerine doğru yerleştirdiniz
mi?
3. Yüz ıstampasına kampre vermek için döndürme noktaları tespit
ettiniz mi?
4. Yüz ıstampasına doğru kampre verdiniz mi?
5. Istampaların gerekli yerlerine binme payı eklediniz mi?
6. Botun ağız kısmını oluşturan ıstampalara kıvırma payı verdiniz
mi?
7. Dış kenarlara çentik açtınız mı?
8. Yüz ıstampasının burun ortasına çentik açtınız mı?
9. Bindirme kanallarını açtınız mı?
10. Bindirme kanallarının genişliğini paya doğru verdiniz mi?
11. Çatı dikişi için doğru payları verdiniz mi?
12. Kesimlerinizi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
13. Istampalar üzerine bilgilerini yazdınız mı?
14. Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında fermuarlı
erkek botu için astar parçalarının ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Fermuarlı bot modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız. Astar
şekillerini ve kullanılan malzemelerin özelliklerini araştırınız. Gözlemlerinizi rapor haline
getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

3. ASTAR ISTAMPALARI
Fermuarlı bot için astar ıstampası ön ve arkadan dikişli yapılırsa tek parça halinde
çıkarılabilir. Ancak bu modülde anlatılan astar şekli yüz, gamba ve çoraplık şeklindedir. Yüz
astarının ayrı çıkarılması botun yüz kısmında astar dikiş izinin görülmemesi bakımından
faydalıdır. Çoraplık astarı ise hem botun yürüme sırasında topuğu tutması, hem de arka
dikişin ayağı rahatsız etmemesi bakımından faydalı olacaktır. Gamba astarının iç tarafı
fermuar altından parçalanmıştır. Astar ıstampasının çok parçalı olması işçiliği artırır; ama
önemli ölçüde malzeme tasarrufu sağlar

3.1. Astar Şeklini Standart Forma Çizme Tekniği ve Astar Ölçüleri
Astar ıstampalarının çıkarılabilmesi için standart form üzerinde astar şeklinin
gösterilmesi veya astar için yeni bir standart hazırlanması gerekir. Yeni bir standart
hazırlamak çizgilerin karışmaması için faydalıdır ancak yüz ve astar birlikte
değerlendirilirken çok pratik bir çözüm şekli olmadığı görülür.
Standart form üzerine astar şekli çizilirken astarın nerelerden parçalanacağı ve şeklinin
nasıl olacağının gösterilmesi gerekir. Şekil 3.1’de görüldüğü gibi yüz astarı yüz orta
noktasından (V) veya biraz üstünden başlayıp milo başından geriye doğru çizilir. Bu çizgi
düz olabileceği gibi geriye doğru eğilerek devam edebilir.
Çoraplık astarı yapmak için standart bir şekil yoktur. Çoraplık astarını fort şeklinde ve
fordun içine gelecek şekilde yapabiliriz. Astarı fort noktasından başlayıp kalıp kenarında 80
mm olacak şekilde yuvarlatarak çizebiliriz. Çoraplık yapılırken bindirme ve dikiş yerlerinin
arkalık ile üst üste gelmemesine dikkat edilir.
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Şekil 3.1: Astarın şekli

Astarın dış çizgileri yüz çizgilerinden kısadır. Astar yüzün içine yerleştiği zaman
içeride toplanmaması ve kırışmaması için yüzden bir miktar kısa yapılır. Şekil 3.2’de
gösterildiği gibi arka kaviste astar 2 mm içeridedir. Fordun geleceği kısımda fort
kalınlığından dolayı astar alta doğru 2 mm daha kısaltılır. Yani fordun üst kısmında 2 mm,
alt kısmında 4 mm olacak şekilde kısaltmaya devam edilir. Ön kaviste 1 mm kısaltılan astar
yüz ortasından buruna devem ederken bombenin konulacağı ön kısımda 3 mm olacak şekilde
kısaltılır. Bu sınırlar içinde astar ıstampaları yapılmaya devam edilir.

Şekil 3.2: Astar ölçüleri
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3.2. Istampalar
3.2.1. Yüz Astarı
Yüz astarı çıkarılırken yeterli büyüklükte bir karton ortadan düzgünce katlanır.
Kartonun katlama çizgisine standart form yüz ortası 1 mm yukarıya ve burun kısmı 3.mm
yukarıya çıkacak şekilde yerleştirilir (Şekil 3.3). Astarın şekli karton üzerine aktarılır.
Montaj kenarları iç ve dış olarak işaretlenir. Standart form kaldırılır.

Şekil 3.3: Yüz astarının çizimi

Montaj sırasında derinin taban astarına yapışabilmesi için astar alt kenarları 5 – 6 mm
kısaltılır. Kartonun bir katında dış çizgiler, diğer katında iç çizgiler olacak şekilde işaretlenir
ve ıstampa kesilerek çıkarılır. Şekil 3.4’te görüldüğü gibi orta çizginin burnu kestiği yere
burun çentiği, arka çizgiyi kestiği kısmına orta eksen çentiği açılır. Istampanın yönünü
göstermek için dış kenarına yön çentiği açılır.

Şekil 3.4: Yüz astarı ıstampası
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3.2.2. Gamba Astarı
Gamba astarı dış gamba ve iç gamba şeklinde ayrı ayrı çıkarılacak ve yine iç gamba
iki parça şeklinde olacaktır. Gamba astarı arkadan çatı dikişiyle dikilecek önde zigzag dikişi
yapılacaktır.


Dış Gamba Astarı: Standart form tek kat karton üzerine yerleştirilir. Gamba
astarı şekli çizilir. Standart üzerinde anlatıldığı gibi önden 1 mm, arkadan 2 mm
kısaltılır. Yüz astarı ve çoraplık astarı altına gelecek kısımlara 10 mm bindirme
payı verilir. Yüz astarında olduğu gibi alt kenardan kısaltma yapılır. Ağza gelen
kenarına ara işinde kesilmek üzere 6 mm pay eklenir. Ön kısımda zigzag
yapılacağı için herhangi bir pay verilmez. Bu çizgilerden ıstampa kesilir ve
çıkarılır.

Şekil 3.5: Dış gamba ıstampası

Şekil 3.5’te görüldüğü gibi binme paylarına kanallar açılır ve kenarlarına çentik açılır.
Istampanın dışa ait olduğunu göstermek için yön çentiği açılır.


İç Gamba Astarı (Arka): Standart form üzerinde fermuar genişliğinin ortası
işaretlenir. Karton üzerine fermuar ortası ve gamba astarının arka kısmı çizilir.
Arka kenar çizgisinin 2 mm içeride olmasına dikkat edilir. Dış gambada olduğu
gibi alt kenar kısaltılır, üst kenara ara işi payı verilir. Çoraplığa gelen kenara
binme payı eklenir ve ıstampa kesilir. Binme payına kanallar ve kenarına çentik
açılır. Şekil 3.6’da iç gamba arka parça şekli görülmektedir.
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İç Gamba Astarı (Ön): Ön gamba şekli çizilirken fermuar ortası ve fermuarın
alt çizgisi işaretlenir. Gambanın ön kısmı çizilir. Ön çizgiden 1 mm içeriye
girilir. Alt kenar kısaltılır ve üst kenara ara işi payı verilir. Ön kısımda zigzag
yapılacağı için herhangi bir pay verilmez. Fermuar alt çizgisinden geriye doğru
10 mm pay verilir. Bu şekilde kesilip çıkarılan ıstampa üzerinde binme kanal ve
çentikleri açılır. Şekil 3.7’de iç gamba ön parça şekli görülmektedir.

Şekil 3.6: İç gamba arka parçası

Şekil 3.7: İç gamba ön parçası

3.2.3. Çoraplık
Çoraplık astarı çıkarmak için yeterli büyüklükte bir karton ortadan ikiye katlanır.
Kartonun katlanma çizgisine çoraplığın üst kenarı 2 mm dışarı çıkacak şekilde yerleştirilir.
Kalıp kenar çizgisi katlama çizgisi üzerine getirilir. Şekil 3.8’de görüldüğü gibi yerleştirilen
standart form üzerinden çoraplığın şekli kartona aktarılır. Standart form kaldırılır.
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Şekil 3.8: Çoraplığın çizimi

Şekil 3. 9 Çoraplık astarı

Diğer astar parçalarında olduğu gibi alt kenarlar kısaltılır. Kesilip çıkarılan çoraplık
ıstampasının üst ortasına merkez çentiği açılır. Montaj payına gelen arka kavisin 2 mm
içerisinden ve tek taraftan kesik açılır (Şekil 3.9).
Bu şekilde bütün ıstampalar kesilip çıkarılmış olunur.
Istampa parçaları üst üste yerleştirilerek birbirleriyle uyumu ve eksiğinin olup
olmadığı kontrol edilir.
Bütün ıstampa parçalarına tanıtıcı bilgiler yazılır.
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3.3. Astar Payları
Bütün ıstampa paralarına verilecek paylar ıstampaların çıkarılması kısmında detaylı
olarak anlatılmıştır. Bu paylar aşağıda tekrarlanmaktadır.

3.3.1. Ara İşi
Saya dikimi sırasında astarın yüze rahat yerleştirilmesi ve dikişten sonra kenarların
yemiz bir şekilde kesilerek çıkarılması için astarın yüze tutturulacak kenarlarına 6 mm pay
verilir.

3.3.2. Bindirme
Astar parçalarının birbiri üzerine bindirilerek dikilebilmesi için bindirme payı verilir.
Astar parçalarına 10 mm bindirme payı eklenir.

3.3.3. Astar Kısaltma
Montaj sırasında yüzlük malzemenin taban astarına yapışması ve astarın bu yapışmaya
engel olmaması için astar alt kenarları kısaltılır. Bu kısaltma astar kenarlarının kalıp altına
dönmesini engelleyecek kadar fazla olamamalıdır. Eğer fazla kısaltılırsa ayakkabı içinde
astar kenarları açığa çıkacaktır. Astar alt kenarlarından 5 – 6 mm kısaltma yapılması uygun
olur. Astarın yüz içine oturabilmesi için arkadan 2 mm kısaltma yapılır. Bu kısaltma fort
noktasına kadar devam eder. Fort noktasından aşağıya alt noktada 4 mm olacak şekilde
artırılır. Ön kısımda yüz ortasına kadar 1 mm, buruna doğru artırılarak bu kısaltma 3 mm’ye
çıkarılır.

3.3.4. Çatı
Astar çatı dikişi için 1,5 mm pay verilir.
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UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETLERİ
FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları
 Astar şeklini standart form üzerine
çiziniz.

Öneriler
 Daraltmaları pergelle yapınız.
 Yüz çizgileriyle karışmaması için
renkli kalem kullanınız.
 Fort şeklini çiziniz
 Yüz astar şeklini çiziniz.
 Arka ve önde kısaltmaları yapınız
(Şekil 3.10).

Şekil 3.10: Astar çizimi

 Kartonu hazırlayınız.

 Istampa parçaları için yeterli
büyüklükte karton kullanınız. Çift kat
olarak kullanılacak kartonları cetvel ve
bıçakla katlayınız.
 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.
 Yüz astarı için kartonu katlayınız.
 Karton katlama çizgisine astar çizgisini
yerleştiriniz (Şekil 3.11).
 Montaj kenarlarının iç ve dış
çizgilerine dikkat ediniz.
 Astar şeklini çiziniz.
 Farklı kenar çizgilerinden birini
kartonun diğer katına aktarınız.

 Astar ıstampalarını standart formdan
kartona kopyalayınız.

 Gamba astar parçalarının her birini tek
kat karton üzerine çiziniz.

Şekil 3.11: Yüz astarı çizimi

 Çoraplık astarı çıkarmak için kartonun
katlanma çizgisine çoraplığın üst
kenarı 2 mm dışarı çıkacak şekilde
yerleştiriniz.
 Kalıp kenar çizgisi katlama çizgisi
üzerine getiriniz.
 Şekil 3.12’de görüldüğü gibi
yerleştirilen standart form üzerinden
çoraplığın şeklini kartona aktarınız.
 Çizdiğiniz ıstampa parçaları üzerinde

Şekil 3.12: Çoraplık

 Astar ıstampalarını şekillendiriniz ve
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düzeltmeleri yapınız.
 Astar paylarını çiziniz.











Şekil 3.13: Gamba astarı

gereken yerlerdeki çizgileri düzeltiniz.
Pergel kullanınız.
Kalem kanallarını 1,5 mm genişliğinde
ve paralel yapınız.
Astar montaj kenarlarından 6 mm
kısaltma yapınız.
Binme kenarlarına bindirme payı
veriniz.
10 mm bindirme payı veriniz.
Ağız kısmına kırpma payı ekleyiniz.
6 mm kırpma payı veriniz.
Çatı dikiş payını arka kenara ekleyiniz
(Şekil 3.13).
1,5 mm çatı payı veriniz.

 İç gamba ön parçasının arka parçasına
birleştiği kısımda 10 mm binme payı
veriniz (Şekil 3.14).

Şekil 3.14: İç gamba ön parçası

 Çoraplık astarının montaj payına gelen
arka kavisin 2 mm içerisinden ve tek
taraftan kesik açınız (Şekil 3.15).
 Istampaların binme paylarına binme
çentiği açınız.
 Orta noktalara merkez çentiği açınız.
 Dış parçalara yön çentiği açınız.

Şekil 3.15: Çoraplık

 Astar ıstampalarını kesiniz.

 Bilenmiş bıçakla düzgün kesim
yapınız.
 Çıkardığınız bütün parçaları üst üste
yerleştirerek birbirleriyle uyumunu
kontrol ediniz.
 Standart formda yaptığınız tanımlama
bilgilerini bütün ıstampalara
uygulayınız.

 Astar ıstampalarını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Her yüz parçası için bir astar parçası yapılır.
( ) Zigzag dikişi olacak kenarlara pay verilmez.
( ) Astar ıstampalarına 5 mm kıvırma payı verilir.
( ) Astar alt kenarları 6 mm artırılır.
( ) Istampalara verilecek tüm paylar pergelle eklenir.
( ) Istampaların içe veya dışa ait olduğunu bilmek için dışa gelen parçalara çentik
açılır.
( ) Ağıza gelen astar ıstampalarına 6 mm ara işi payı verilir.
( ) Astar parçalarına 5 mm binme payı verilir.
( ) Astar parçalarında binme payları yüz parçalarından fazladır.
( ) Astar ölçü ve şekillerinin çok hassas bir şekilde olması gerekmez. Sayacı gerekli
düzenlemeleri yapar.

Değerlendirme
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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B- Uygulamalı Test
Hazırlamış olduğunuz standart formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak
fermuarlı erkek botu yüz ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçeği
1. Kartonu cetvelle çizerek düzgünce katladınız mı?
2. Standart form üzerine astar şeklini çizdiniz mi?
3. Standart formunuzu katlama çizgisi üzerine doğru yerleştirdiniz
mi?
4. Istampa parçalarını ölçülerine uygun ve düzgün bir şekilde
çizdiniz mi?
5. Istampaların gerekli yerlerine binme payı eklediniz mi?
6. Botun ağız kısmına gelen ıstampalara ara işi payı verdiniz mi?
7. Dış kenarlara çentik açtınız mı?
8. Yüz ıstampasının burun ortasına çentik açtınız mı?
9. Bindirme kanallarını ve çentiklerini açtınız mı?
10. Bindirme kanallarının genişliğini paya doğru verdiniz mi?
11. Çatı dikişi için doğru payları verdiniz mi?
12. Kesimlerinizi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
13. Istampalar üzerine bilgilerini yazdınız mı?
14. Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDIRME
A-Objektif Test (Ölçme Soruları)
1.

Fermuarlı botun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoğun tempolu işlerde giyilen ayakkabıdır.
B) Bileği saracak şekilde yüksek bir koncu olan, genellikle iç taraftan fermuar
yardımıyla açılan ayakkabı türüdür.
C) Spor yapmak amacıyla veya günlük giyimde rahat etmek için kullanılan
ayakkabı çeşitidir.
D) Yüksek konçlu fantezi türü ayakkabıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi fermuarlı bot için söylenemez?
A) Koncu bileğin üstündedir.
B) Yüzü parçalı olabilir.
C) Yandan bağcıklıdır.
D)
Giymesi kolaydır.

3.

Bot kalıbı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Bot kalıbı ayakkabı kalıbından daha uzundur.
B) Bot kalıbının arka kavisi ayakkabı kalıbından daha düzdür.
C) Konturpiyesi ayakkabı kalıbından yüksektir.
D)
Kalıbın şekli modele uygun olmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi fort noktasının bulunması için kullanılır?
A) 56 mm
B) 69 mm
C) Standart kalıp boyunun 3/4’ü
D) Standart kalıp boyunun 1/5’i

5.

Yüz esnetmesi neden yapılır?
A) Yüz ıstampası çıkarılırken kampreyi kolaylaştırmak için
B) Profil görüntüsünün güzel olması için
C) Burnu havaya kaldırmamak için
D) Koncun dik durması için

6.

Aşağıdakilerden hangisi kısa ökçe çizgisi için söylenemez?
A) Konç yüksekliğini bulmak için kullanılabilir.
B) Uzun ökçe çizgisinin üzerindedir.
C) Kısa ökçe çizgisi uzun ökçe çizgisinden 10 mm daha uzundur.
D) Botun ayak girişi kısa ökçe çizgisinden dar olmamalıdır.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi ıstampa üzerinde yapılan bir işlem değildir?
A) Yön çentiği açmak
B) Model çizgilerini çizmek
C) Payları eklemek
D) Gümüş kalemi ile çizmek için kanal açmak

8.

Aşağıdakilerden hangisi fermuar kapağının yapılış amaçlarındandır?
A) Fermuarın dik durması
B) Botun güzel görünmesi
C) Botun kolay giyilmesi
D) Fermuarı açıp kapama sırasında çorabı kapmaması

9.

Aşağıdaki ıstampalardan hangisine kampre verilir?
A) Fermuar kapağı
B) Çoraplık ıstampası
C) Gamba ıstampası
D)
Yüz ıstampası

10.

Istampaların ekseninden geçen orta çentik neden açılır?
A) Benzer ıstampaları birbirinden ayırmak için
B) Istampaların yönünü görmek için
C) Parçaları aynı eksen üzerinde doğru yerleştirmek için
D)
Istampayı güzel göstermek için

11.

Montaj sırasında taban astarına yapışmayı kolaylaştırmak için ıstampalara aşağıdaki
uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Montaj kenarlarında pürüzlendirme yapılır.
B) Bindirme paylarına kanallar açılır.
C) Astar ıstampalarının alt kenarı kısaltılır.
D)
Burun çentiği açılır.

12.

Aşağıdaki ıstampalardan hangisine kıvırma payı verilir?
A) Gamba
B) Çoraplık
C) Gamba astarı
D)
Yüz astarı

13.

Saya dikildikten sonra kesilen pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ara işi payı
B) Bindirme payı
C) Çatı payı
D)
Kıvırma payı
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14.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bindirme payından bahsetmektedir?
A) 5 – 6 mm’dir.
B) 8 – 10 mm’dir.
C) Ağız kenarındadır.
D)
Istampa üzerine yazılır.

15.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Binme paylarına kenar çentiği açılır.
B) İçe gelen parçalara kenar çentiği açılır.
C) Yüz parçalarına kenar kıvırması yapılabilir.
D)
Ara işi payı astar ıstampalarına verilir.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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B- Performans Testi (Yeterlik Ölçme)
Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda bot ıstampalarını hazırlayınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?
Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?
Temel noktaları işaretlediniz mi?
Ara formu doğru çıkardınız mı?
Standart formu tekniğine uygun hazırladınız mı?
Yüz ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Astar ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Mostra ıstampasını doğru çıkardınız mı?
Kesimleriniz düzgün mü?
Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

12345678910-

D
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

12345678910-

D
Y
D
D
Y
D
Y
Y
D
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

12345678910-

Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

123456789101112131415-

B
C
A
D
A
C
B
D
D
C
C
A
A
B
B
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