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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD136

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Kadın Terziliği
MODÜLÜN ADI Kadın Ceketi Dikimi III

MODÜLÜN TANIMI
Kadın ceketi dikim, son ütü ve kontrol işlemlerinin anlatıldığı
bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/40

ÖN KOŞUL “Kadın Ceketi Dikimi I-II” modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK Kadın ceketi dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kadın ceket
dikimini, son ütü ve kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Kadın ceketi dikim işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

2. Kadın ceketi son ütü ve kontrol işlemlerini tekniğine
uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye

Donanım: Dikiş makinesi, yüksük, iğne, toplu iğne, işaret
sabunu, iplik, makas

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

Modülün sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler
öğretmeniniz tarafından hazırlanacak çeşitli ölçme araçlarıyla
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Kadın ceketi dikiminde son bölüme geldik. Kadın ceketi dikiminin astar dikimi ve
yerleştirilmesi çalışması bu modülün temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarınızı sürdürürken,
astarlar hakkında bilgi sahibi olacak, astar dikim tekniklerini ve cekete geçirme yöntemlerini
öğreneceksiniz. Astar dikimi sırasında bazı el dikişlerini de kullanacağınız için sizlere bu
modülde el dikişleri hakkında bilgi verilmiştir. El dikişlerini, sadece cekette değil palto-
kaban astar çalışmasında da kullanabileceksiniz.

Kaygan yüzeyinden dolayı astar çalışması zor görünse de kurallara uyduğunuz
takdirde kolaylıkla dikiminizi tamamlayabilirsiniz. Astarları çalışmaya başlamadan önce
çektirme işleminden geçirmeniz sonradan oluşabilecek bozukluklara kesinlikle engel
olacaktır.

Dikim öncesi ve sonrasında yapacağınız ütüler ise astar çalışmanızda büyük kolaylık
sağlayacak, aynı zamanda dikimin düzgün sonuçlanmasına büyük katkıda bulunacaktır.

Modülün son bölümünde ise ütünün önemini kavrayarak bilgilerinizi ceketinize
uygulayacaksınız. Ayrıca son kontrolün önemini ve yöntemlerini öğrenerek ceketinizin son
kontrolünü yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında kadın ceketi dikim işlemlerini tekniğine uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.

 Kadın ceketi dikimi ile ilgili çevrenizdeki terzihaneleri araştırarak bilgi

toplayınız.

 Çevrenizdeki mağazaları gezerek cekette kullanılan astar çeşitlerini öğreniniz.

Örneklerini sınıfa getiriniz.

1. KADIN CEKETİ DİKİMİ

1.1. Kadın Ceketi 2. Prova-Kontrol İşlemleri

1.1.1. Kadın Ceketini 2.Provaya Hazırlama İşlemleri

Kadın ceketi 1. provadaki düzeltmeler sonrasında aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.

 Ceketin düzeltmeleri yapıldıktan sonra yanılmaları önlemek için eski işaretleri
ve teyelleri temizlenir.

 Ceketin tüm telaları uygulandıktan sonra ceket yeniden birleştirilir.
 Provada değişmeyen bölümlerin makinesi çekilir (kol çekilmez.).
 Dikiş payları ütülenir.
 Ceket kumaşından kesilen cep ve yaka, ceket üzerine işaretli yerden teyellenir.
 Yakanın payları katlanarak ve şekli verilerek ütülenir.
 II. provaya hazırlanan ceket tekrar modele giydirilir.

1.1.2. Prova İşlemleri

Kadın ceketinin 2. provası için aşağıdaki işlemler gözden geçirilmelidir.

 Omuz, yan dikiş, arka orta dikişinin duruşu tekrar kontrol edilir.
 Kolun düz boy ipliğine göre duruşu kontrol edilir.
 Yakanın duruşu, şekli kontrol edilir. Hatalı yerleri varsa düzeltmeler yapılır.
 Yaka dönüşü kontrol edilir ve ayarlanır.
 Cep yeri tekrar kontrol edilir.
 Ceket boyu kontrol edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.3. Kadın Ceketi Karşılaştırma İşlemleri

Prova işleminden sonra düzeltilen ve yeniden işaretlenen bölgelerin bedenin diğer
yanına geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Ceket
kumaş kalınlığına ve model özelliğine göre yöntemlerden herhangi biri seçilerek
kullanılabilir.

Bol teyelle karşılaştırma: Cekette sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Düzeltme
yapılan parça ile diğer yöndeki eş parça üst üste konularak değişiklik ve düzeltmeler bol
teyelle geçirilir.

Ruletle karşılaştırma: Cekette fazla kullanılmayan yöntemdir. İnce ceketlik
kumaşlarda uygulanabilir. Parçalar üst üste konularak Riga yardımı ile düzeltmeler geçirilir.

Toplu iğneyle karşılaştırma: Basit modellerde daha çok kullanılır. Parçalar üst üste
kapatılır. Değişiklik ve düzeltmeler iğnelenir. Tersinden iğne yerlerinden tek katı tutacak
şekilde teyellenir.

Karbon kâğıtla karşılaştırma: Ceket kumaşının rengine uygun karbon kağıdı seçilir.
Parçalar yüz yüze kapatılır ve karbon kâğıdını parlak yüzü kumaşa gelecek şekilde konulur.
Üzerinden rulet geçirilerek izlerin üzerinden teyellenir.

Sabunla çizerek karşılaştırma:

 Ceket parçasının değişiklikleri kumaşın tersinden ince sabunla çizilir. Diğer
parça ile ters terse gelecek şekilde kapatılır. Elle parçalar üzerine vurularak
izlerin diğer parçalara geçirilmesi sağlanır. İzlerin üzerinden teyel alınır.

 Bu sistemde sabun lekesinin çıkmasının istenmediği durumlarda kullanılır.
Cetvel ve riga yardımı ile iki kumaş arasından çizilir. Daha net sonuç verir.

Yukarıdaki yöntemlerden ceket kumaşına uygun olanı seçilir ve provadan çıkarma
işlemine geçilir. Cekette tavsiye edilen yöntem bol teyelle karşılaştırma yöntemi olacaktır

1.2. Kadın Ceketi Dikim İşlemleri

I ve II. Modüllerde kadın ceketinin cep, kol yırtmacı, yakalar, ceket önü ve arkasını
telalama işlemleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu teknikler verilirken, bazı dikim aşamaları da
kendiliğinden gerçekleşmiştir. Terzilere göre ceket dikerken izlenen standart bir sıra vardır.
Bu sıra ile dikim işlemi yapıldığında, ceket daha kolay dikilir. Böylece, hem tekniğine uygun
dikim yapılmış olur, hem de en güzel sonuç alınır. Ceket dikiminin işlem basamakları
aşağıda verilmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Alt yakayı biçimlendirmek için

telalayınız.
 Çalışmalarınızı Kadın Ceketi Dikimi -

I modülündeki bilgiler doğrultusunda
yapınız.

 Kumaş ve model özelliğine bağlı
olarak ön bedeni telalayınız.

 Ön bedende yer alan peto cep
çalışmasını yapınız.

 Çalışmalarınızı Kadın Ceketi Dikimi -
I modülündeki bilgiler doğrultusunda
yapınız.

 Ön bedende yer alan fleto cep
çalışmasını yapınız.

 Çalışmalarınızı Kadın Ceketi Dikimi -
I modülündeki bilgiler doğrultusunda
yapınız.

 Arka bedenin duruş düzgünlüğünü
sağlamak amacıyla sırt kısmını
telalayınız.

 Ön ve arka omuzu üst üste koyarak
iğneleyiniz.

 Omuzları birleştirirken arka omuzu ön
omuza yediriniz.

 Ön omuz uzunluğunda ekstrafor
kesiniz.

 Ekstraforu omuz çizgisine yerleştirerek
makine çekiniz.

 Ekstraforun çok gergin olmamasına
dikkat ediniz.

 Erkek yaka çalışmasını yapınız.  Çalışmalarınızı Kadın Ceketi Dikimi -
I modülündeki bilgiler doğrultusunda
yapınız.

 Kup parçalarını ve yan dikişleri
birleştiriniz.

 Dikiş başlangıç ve bitiş yerlerinde
sağlamlaştırma yapınız.

 Üst kol ile alt kolu birleştiriniz.  Kol yırtmacı boyunu açık bırakınız.

 Kol yırtmacını çalışma tekniklerine
uygun olarak çalışınız.

 Çalışmalarınızı Kadın Ceketi Dikimi -
I modülündeki bilgiler doğrultusunda
yapınız.

 Kol ucu baskı dikişini yapınız.  Baskının yüzden görünmemesine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kolun takılabilmesi için bedendeki
bütün dikişleri ikiye açarak ütüleyiniz.

 Kol üstü kol takma çizgisine üç sıra
büzgü çekiniz.

 İpliği, yedirme yapacağınız yer
ölçüsünde çekiniz.

 Kolun üstünde büzgüleri elinizle
ayarlayarak düzeltiniz.

 İşaretlerini çakıştırarak kolu, kol
oyuntusuna iğneleyiniz.

 Kol altında yedirme işlemi yapınız.

 Ceketi parmaklarınızın üzerinde tutarak
kolun üst bölümünü iğneleyiniz.
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 Büzgüleri son kez ayarlayınız.

 Büzgü ipliğini, bir toplu iğne üzerine
dolayınız.

 Dikiş çizgisi üzerinden teyel yapınız.

 Kolu üzerinizde deneyerek kontrol
ediniz.

 Kol makinesini çekiniz.  Dikişe kol oyuntusu işaretinden
başlayınız.

 İçteki teyelleri ve ön yüzden
görünebilecek makine teyellerini
sökünüz.

 Kol oyuntusu işaretleri arasındaki dikiş
paylarını 0,5cm’den, diğer payları da
1,3cm’den kesip düzeltiniz.



8

 Kolun üst bölümünü ütüleyiniz.  Yalnızca dikiş paylarını ütüleyiniz.
 Koltuk altını ütülemeyiniz.

Verev Şerit Kullanarak Kol Takılması

 5cm eninde 25 – 30 cm boylarında,
yün teladan iki verev şerit kesiniz.

 Şerit ortalarını işaretleyiniz.

 Şerit ortası ve kol ortasını kumaşın
tersine çakıştırarak iğneleyiniz.
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 İğnelenen yerden kenara 1,3 cm
uzaklıktan verev şeridi kola dikiniz.

 Dikerken kumaşı verev şeride
yediriniz.

 Kolu cekete yerleştirip iğneleyiniz.  Gerekiyorsa yedirme yapınız.

.
 Kol üzerinde kısa aralıklarla çıtlatma

yaparak bolluk veriniz.

 Büzgü yöntemindeki gibi kolu dikiniz
ve ütüleyiniz.

 Etek ucu baskı dikişini yapınız.
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1.3. Kadın Ceketi Astar Kesim İşlemleri

Kadın ceketinde, klasik yöntemle dikilmiş olanlar genellikle astarlardır. Astar, ceketin
gergin olmasını önler, ömrünü uzatır. Ceketteki telaları ve diğer ayrıntıları kapatır. Cekette
astar seçimi, kumaş seçimi kadar önem taşır. Astarlık kumaş, ceket kumaşı kadar dayanıklı
olmalıdır. Astarın dokuma ipliği, astarın dayanıklılık derecesini verir. Polyester iplikten
dokunan astarlar, ceket için iyi bir seçimdir.

Astar, ceketin içinden görüneceği için renk seçimi de çok önemlidir. Cekete en uygun
renk seçilerek astar alınmalıdır. Cekete astar geçirilirken, klasik yöntemde makine dikişi ile
el dikişi birlikte kullanılır. Astar parçaları, makine dikişi ile tutturulur. Cekete ise el dikişi ile
geçirilir. Makine dikişi ile astar geçirilecekse, astarın kolları ceketin baskı payından makine
çekilerek tutturulur. Makine yönteminde bile kollar, kol oyuntusuna el dikişi ile tutturulur.

1.4. Astar Kesimi

Astar kesimi sırasında astar kalıbınız varsa, işlem sayınız daha az olacaktır. Astarın
düz boy ipliğine dikkat ederek ve paylarını vererek astar kesimi kolaylıkla yapılabilir.
Astarlık kumaşı çektirme işleminden geçirmedikçe kesinlikle kesim yapılması önerilmez.
Ceketin astar kalıbı yok ise yapılacak işlemler aşağıdaki gibi olacaktır.

a. Ceket kalıbının ön parçasının üzeri kalıp kağıdı ile işaretleri çakışacak şekilde
kaplanır.

b. Pervaz kopyası ayrılıp alınır.
c. İç kavis çizgileri için 1,5 cm’lik pay verilir.
d. Kalıp üzerine düz iplik işaretleri konulur.
e. Ceket kalıbının arka beden parçasında da aynı işlemler yapılır.
f. Büzme veya çekme yapmaması için kol astarı kalıbının koltuk altına fazladan

pay eklenir.
g. Olası değişiklikler için omuz ve boyun paylarına 2,5 cm fazlalık verilir.
h. Beden ve kol astarının boyları ayarlanır ve kesilerek eşitlenir.
i. Hareket rahatlığı için arkaya pili payı verilir.
j. Hazırlanan kalıplar kontrol edilir.
k. Kalıplar, önceden çektirilmiş astarlık kumaşa düz boy iplik yönünde yerleştirilir.
l. Payları kontrol edilerek kesim yapılır.
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1.5. Kadın Ceketi Astar Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Astarın ön, omuz ve boyun

çizgilerinden makine dikişi ile dikip
ütüleyiniz.

 Arka pensleri dikerek ütüleyiniz.

 Astarın tersten dikiş paylarını
ütüleyiniz.

 Arka orta çizgisini teyelle birleştiriniz.

 Payını daha önce verdiğiniz piliyi sola
doğru yatırıp ütüleyiniz.

 Boyun, bel ve alt kenarlara astar dikişi
veya hristo teyeli ile piliyi tutturunuz.

 Omuzda ve belde pensleri veya pilileri
teyelleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Üzerlerine astar dikişi veya hristo teyeli
yapınız.

 Düz teyelleri söküp temizleyiniz.
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1.6. Kadın Ceketi Montaj İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Astarın ve ceketin yan dikiş paylarını,

gevşek bir şekilde birbirine dikiniz.
 Dikişi ceketin alt kenarına 10 cm

kalacak şekilde bitiriniz.

 Arka boyundaki payları çıtlatarak içe
kıvırınız.

 Ceketin arka boyun çizgisine yerleştirerek
iğneleyiniz.

 Arka omuz dikiş payını içe kıvırarak ön
omuz üzerine iğneleyiniz.

 İşlemi koltuk altından omuzlara
doğru yapmaya dikkat ediniz.

 Omuzu ve arka boynu teyelleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Astarın ön beden kenarını pervaz çizgisi
üzerine yerleştirip iğneleyiniz.

 Göğüs kavisinde astarı yedirerek elde
teyelleyiniz.

 Astarı kol ağzından 1,5 cm uzaklıktan kol
oyuntusuna dikiniz.

 Astarı gevşek bir dikişle kolun dikiş payına
tutturunuz.

 Astar ve ceketin koltuk altını çakıştırınız.

 Astarın tüm kenarlarını görünmeyecek
şekilde ara dikişi ile dikiniz.

 Kalan teyelleri söküp temizleyiniz.

 Kol astarını ceket kolu içine kaydırarak
yerleştiriniz.

 Koltuk altını ve kol ortasının paylarını 6
mm’den katlayarak dikiş çizgisine
iğneleyiniz.

 Astarın kenarlarını alta kıvırıp iğneleyiniz.  Büzgüyü kola göre ayarlayınız.
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 İki kat iplikle, kol astarını kol oyuntusu
astarına baskı dikişi ile dikiniz.

 Dikişlerin ceketi tutmamasına
dikkat ediniz.

 Ceketin etek ucundan 7,5cm üstünden,
astarı cekete iğneleyiniz.

 Astarı, ceket boyundan 1,5cm uzun kesip
alta katlayınız.

 Astarın katladığınız kenarını iğneleyiniz

 Ara dikişi yapınız.

 Astar baskısını üstteki iğneleri çıkararak
serbest bırakınız.

 Kolda ve etek ucu kenarında pili oluşacak
şekilde ütüleyiniz.

 Astarın kenarlarını ara dikişle pervaza
dikiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kadın ceketini 2. provaya hazırlama işlemlerini yaptınız mı?
2. Prova işlemlerini yaptınız mı?
3. Kadın ceketi karşılaştırma işlemlerini yaptınız mı?
4. Kadın ceketi dikim işlemlerini yaptınız mı?
5. Kadın ceketi astar kesim işlemlerini yaptınız mı?
6. Kadın ceketi astar dikim işlemlerini yaptınız mı?
7. Kadın ceketi montaj işlemlerini yaptınız mı?
8. Zamanı verimli kullandınız mı?
9. Uygun araç gereçleri kullandınız mı?
10. Ekonomiklik ilkesine uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetini

tekrarlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Ceketi ütü tahtası üzerine yaydınız mı?
2. Ön bedenleri düz boy iplik yönünde ütülediniz mi?
3. Arka bedeni düz boy iplik yönünde ütülediniz mi?
4. Klapaları form vererek göğüs yastığı üzerinde

ütülediniz mi?
5. Arka yakayı katlamadan ve dikişler alt yakaya

kayacak şekilde ütülediniz mi?
6. Kolları kol tahtasına geçirip döndürerek ütülediniz

mi?
7. Kol ağzı ve ceket ucunu sabitleyerek ütülediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Kadın ceketi dikimine …… ……… biçimlendirilerek başlanır.
2. Klasik yöntemle kol takarken ……………………………… yapılır.
3. El dikişi yaparken ............... iplik kullanılması idealdir.
4. ………………………. iki kumaş katını görünmeyen dikişle birleştirir.
5. Astar, ceketin ……………………….. olmasını önler.
6. Klasik yöntemde astar cekete ………………….. ile tutturulur.
7. Cekette kullanılan en uygun astar ………………… polyester astardır.
8. Astar kalıbına hareket rahatlığı için arka bedene ……………….. verilir.
9. Astar kesimi yapılmadan önce astara ………………. işlemi yapılmalıdır.
10. Astarda pens ve pililere ………. dikişi veya ………… teyeli yapılır.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz, öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun olarak kadın ceketi son ütü ve
kontrolünü yapabileceksiniz.

 Kadın ceketi son ütü ve son kontrol işlemleri hakkında çevrenizdeki

terzihanelerden bilgi toplayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KADIN CEKETİ SON ÜTÜ VE SON
KONTROL

2.1. Kadın Ceketi Son Ütüleme İşlemleri

İyi bir dikimin temeli, ütüleme işleminden geçer. Her dikiş sonunda yapılacak ütü, bir
sonraki işlem basamağının daha nitelikli olmasına ve dikimin kolay yapılmasına olanak
verir. Her dikim arasında yapılacak olan ara ütü, son ütünün kolaylaşmasını ve hatasız
olmasını sağlar. Ütüleme işlemi, daima düz boy iplik yönünde yapılmalıdır. Ütüyü fazla
bastırmak, buharı az ya da çok vermek, ütüleme işlemini bozar. Bu tür hatalar kumaşın
esnemesine, renginin değişmesine ve bozulmasına neden olur. Ütülemeye yardımcı olacak
bazı araçlar da tekniğine uygun ütü işlemini en güzel şekilde ortaya çıkarır. Bunlar;

a. Buharlı ütü,
b. Ütü yastığı,
c. Ütü bezi,
d. Kol tahtası,
e. Dikiş rulosu,
f. Ütü tahtası
olarak sıralanabilir.

Kadın ceketini ütülemeye başlamadan önce ceket kumaşının özelliğine göre ütü
ısısının ayarlanması gerekmektedir. Kumaşın parlamaması için ütü bezi kullanılması ütüleme
işlemini güzel gösterir. Ütü yastığı kullanarak klapa ütüsü kolaylıkla yapılabilir. Kadın
ceketine seçilecek astarın son ütüsü yapılarak işleme başlanması zorunludur. Astar geçirme
işlemi bittikten sonra ceket ütüleme işlem sırası aşağıdaki gibi olmalıdır:

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Ceketi ütü tahtası üzerine yayınız.  Ütünün ısısını kumaşa göre ayarlayınız.
 Ön bedenleri düz boy iplik yönünde

ütüleyiniz.
 Ütüyü klapa bölgesine yaklaştırmayınız.
 Ütü bezi kullanınız.

 Arka bedeni düz boy iplik yönünde
ütüleyiniz.

 Ütüyü kol evlerine yaklaştırmayınız.

 Klapaları form vererek göğüs yastığı
üzerinde ütüleyiniz.

 Klapa çizgisi yaratmayacak şekilde
ütüleme yapmaya dikkat ediniz.

 Arka yakayı katlamadan ve dikişler alt
yakaya kayacak şekilde ütüleyiniz.

 Yakayı esnetmeden ütülemeye özen
gösteriniz.

 Kolları kol tahtasına geçirip döndürerek
ütüleyiniz.

 Kol üstüne ütüleme yapmayınız.
 Düz boy iplik yönünde ve ütü bezi

yardımı ile ütüleyiniz.
 Kol ağzı ve ceket ucunu sabitleyerek

ütüleyiniz.
 Ütü bezi yardımı ile düz boy iplik

yönünde ütüleme yapınız.

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

2.2. Kadın Ceketi Son Kontrol İşlemleri

2.2.1. Duruş Formu Kontrolü

Son ütüsü yapılan ceket manken ya da kişiye giydirilerek duruş formu kontrolü
yapılmalıdır. Ceket giyildiğinde vücudun hafifçe şeklini almalı, potluklar ve sarkmalar
görülmemelidir. Özellikle göğüs pensleri sert görüntü vermemelidir. Omuz çizgileri, omuzu
sararak düşüşü yapmalıdır. Kol ağzı ve ceket boyu çizgileri net durmalıdır. Bu tür
bozukluklara rastlandığında gerekirse son ütü işlemi kumaşı esnetmeden tekrarlanmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2.2. Ölçü Kontrolü

İki yönlü ölçü kontrolü yapılmalıdır. İlki ceketin giysiyi giyecek kişinin ölçüsü ile
uyumu kontrolüdür. Ceket giyildikten sonra, sarkmalar veya çekmelerle ölçü bozukluğu
kolaylıkla anlaşılabilir. İkinci olarak ise, yaka yırtmaçlarının, yaka genişliklerinin ve
klapaların eşitliği ölçülerek kontrol edilir. Kol uzunlukları da ölçülerek eşitliği kontrol edilir.
Eşitsizlik durumlarında düzeltmeler, oldukça zaman alan ve zahmet gerektiren işlemleri
gerektirecektir. Çünkü astarın sökülmesi ile düzeltilebilecek ölçü değişiklikleri hem zaman
kaybına hem de kumaşın yıpranmasına ve eskimesine neden olacaktır. Bu nedenle ara
ütülerin ve kontrolün önemi burada ortaya çıkmaktadır. Ara ütüleri ve ara kontrolleri dikkatli
yapılan ceketlerde ölçü bozukluğu çıkma olasılığı çok düşük olacaktır.

2.2.3. Dikiş Kontrolü

Ceket giyilerek dikiş kontrolü gözlemlenerek yapılır. Hatalı dikiş, kişi üzerinde
kendisini belli eder. Farklı dikiş adımları, özellikle spor dikiş üzerinde çok çirkin bir görüntü
oluşturur. Klapa, yan dikiş, arka orta ve pensler gibi dikiş hatları düzgün olmadığında, ceket
bittiğinde bu hatalar ortaya belirgin şekilde çıkar. Bu hataların düzeltilmesi de tıpkı ölçü
bozukluklarındaki gibi zahmetli ve zaman alan işler olacaktır.

2.2.4. Ütü Kontrolü

Ceket giydirildiğinde kontrol edilerek ütü hataları da gözlemlenebilir. Kumaş
katlanmaları, büzülmeleri ve esnemeleri en büyük ütü hatalarındandır. Yanlış ütüleme
tekniği ile kol üstü formu bozulduğunda, düzeltmek oldukça zor olacaktır. Enine ütüleme
işlemi ve fazla bastırma sonucu kumaş esnemeleri de ortaya çıkabilir. Hatalar, tekrarlanacak
son ütü ile büyük ölçüde ortadan kalkacaktır
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. 25 – 30 cm boylarında 5 cm eninde yün teladan verev şerit

kestiniz mi?
2. Şerit ortalarını işaretlediniz mi?
3. Şerit ortası ile kol ortasını çakıştırıp kumaşın tersinden

iğnelediniz mi?
4. Kenara 1,3 cm uzaklıktan verev şeridi kola diktiniz mi?
5. Verev şeridi dikerken kumaşı yedirdiniz mi?
6. Kolu cekete yerleştirip iğnelediniz mi? Yedirme yaptınız

mı?
7. Kol üzerindeki paylara çıtlar atarak bolluk verdiniz mi?
8. Kolu dikip ütülediniz mi?

9. İş güvenliliği ile ilgili önlemleri aldınız mı?

10. İşi zamanında bitirdiniz mi?

11. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Kontrol ve değerlendirme listesinde verdiğiniz “Hayır” cevapları için öğrenme
faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Hayır cevapları çoğunluk
oluşturuyor ise uygulamayı tekrarlayınız.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Ütüleme işlemi, daima ….. ……. ……. yönünde yapılmalıdır.
2. Ütü bezi, …………… …………….. sağlar.
3. Ütü ısısı …….. göre ayarlanır.
4. Ceket önü ütülenirken ………. bölgesi ütülenmez.
5. Klapa ütüsü ………. ………. yardımı ile yapılır.
6. Kol ağzı ve ceket uçları ………. ütülenir.
7. Farklı dikiş adımları …….. kontrolü sırasında belirlenir.
8. ………. ……….. son ütünün düzgün olmasını sağlar.
9. Ütü kontrolü, kumaş ………, ……….. ve ………… ile belirlenir.
10. Kol boylarının eşitsizliği …….. kontrolünde belirlenir.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz, öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar edini

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



22

KONTROL VE DEĞERLENDİRME LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Ceketinize son ütü yaparak giydiniz mi?
2. Ceketiniz vücudunuzun şekline uyumlu mu?
3. Penslerinde potluklar olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
4. Omuz çizgilerinin omuzları sararak inmesini kontrol ettiniz

mi?
5. Kol ağzı ve ceket boyu bitimleri netliğini kontrol ettiniz mi?
6. Ceketin kendi ölçülerinizle uyumunu gözlemlediniz mi?
7. Yaka yırtmaçlarının eşitliğini ölçtünüz mü?
8. Klapaların eşitliğini ölçtünüz mü?
9. Arka yakanın eşitliğini ölçtünüz mü?
10. Kol uzunluklarının eşitliğini ölçtünüz mü?
11. İş güvenliliği ile ilgili önlemleri aldınız mı?
12. İşi zamanında bitirdiniz mi?

13. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Kontrol ve değerlendirme listesinde verdiğiniz “Hayır” cevapları için öğrenme
faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. Hayır cevapları çoğunluk
oluşturuyor ise uygulamayı tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Alta yaka ...... ............ ve ......... için telalanır.
2. Yapışkan tela kullanıyorsa cep çalışması ........ sonra yapılır.
3. Ceketteki tüm dikim işlemleri bitmeden ..... takılmaz.
4. Kol üzerinde büzgü dikişi ..... sıra alınır.
5. Kolu bedene dikerken, dikişe ...... ....... başlanır.
6. Kol takılmasında kullanılan verev şerit ........ ........ kesilir.
7. ........ dikiş ipliğini kaplayarak sağlaştırır.
8. Telayı ve kumaş katlarını tutan verev dikişe ....... ........ denir.
9. Göğüs kavisinde astar ...... cekete dikilir.
10. Astar ütüsü, astar cekete ........ ........ yapılmalıdır.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise
performans testine geçebilirsiniz. Yanlış cevaplarınız çoğunluktuysa, öğrenme faaliyetinin
ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

Uygulamalarınızda kullanmak üzere diktiğiniz 36 beden cekete, tekniğine uygun astar
geçiriniz. Son ütüsünü yapınız.

KONTROL ÜTÜSÜ
Alan Adı Giyim Üretim Teknolojisi Tarih

Modül Adı
Terzilik Tekniği ile Kadın Ceketi

Dikimi III
Öğrencinin

Adı Soyadı
SınıfMalzemeler

Kalıplar, ceket, astar, dikim
malzemeleri, buharlı ütü, yumuşak
havlu, ütü araçları Sınıf No

Açıklama
Performans testini tamamladıktan sonra aşağıdaki performans testini
doldurunuz. “Hayır” olarak işaretlediğiniz işlemleri öğretmeniniz
rehberliğinde tekrarlayınız.

Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır
1 Astarın ve dikişin yan dikiş paylarını, gevşek bir şekilde

birbirine diktiniz mi?
2 Dikiminizi ceketin alt kenarına 10 cm kala bitirdiniz mi?
3 Arka boyundaki payları çıtlatarak içe kıvırıp arka boyun

çizgisine iğnelediniz mi?
4 Arka omuz dikiş payını kıvırıp ön omuz üzerine yerleştirerek

iğnelediniz mi?
5 Omuzu ve arka boyunu teyellediniz mi?
6 Astarın ön beden kenarını, pervaz çizgisi üzerine yerleştirip

iğnelediniz mi?
7 Göğüs kavisinde astarı yedirerek elde teyellediniz mi?
8 Astarı kol ağzından 1,5 cm uzaklıktan kol oyuntusuna kadar

diktiniz mi?
9 Astarı kolun dikiş payına gevşek bir dikişle tutturdunuz mu?
10 Astar ve ceketin koltuk altını çakıştırdınız mı?
11 Ceketi üzerinizde deneyerek kontrol ettiniz mi?
12 Astarın tüm kenarlarını görünmeyecek şekilde ara dikişi ile

diktiniz mi?
13 Kalan tüm teyelleri temizlediniz mi?
14 Kol astarını ceket kolu içine kaydırarak yerleştirdiniz mi?
15 Kol altı ve kol ortası paylarını katlayarak dikiş çizgisine

iğnelediniz mi?
16 Astar büzgüsünü kola göre ayarladınız mı?
17 İki kat iplikle kol astarını kol oyuntusu astarına baskı dikişi ile

diktiniz mi?
18 Dikişleri cekete tutturmadan yapabildiniz mi?
19 Ceketin etek ucunun 7,5 cm üstünden astarı cekete iğnelediniz

mi?
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20 Astarı ceket boyundan 1,5 cm uzun keserek alta katladınız mı?
21 Astarın katladığınız kenarını iğnelediniz mi?
22 Ara dikiş yapıp iğneleri çıkardınız mı?
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYET-1 CEVAP ANAHTARI

1 Alta yaka
2 Büzgü dikişi
3 İpek
4 Ara dikişi
5 Gergin
6 El dikişi
7 Polyester
8 Pili payı
9 Çektirme

10 Astar – hristo

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 Düz boy iplik
2 Kumaşın parlamasını
3 Kumaşa
4 Klapa
5 Yumuşak havlu
6 Sabitlenerek
7 Dikiş
8 Ara ütü
9 Büzülmeleri esnemeleri

katlanmaları
10 Ölçü

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Biçim kazanması
hacimlenmesi

2 Sonra
3 Kol
4 Üç
5 Kol oyuntusundan
6 Yün teladan
7 Balmumu
8 Terzi teyeli
9 Yedirilerek

10 Geçirilmeden önce

CEVAP ANAHTARLARI
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