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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD210

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giyim

MODÜLÜN ADI Kadın Deri Pantolon Dikimi -I

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, kadın deri pantolonu ön yan cep
çalışması ve patletli fermuar çalışması ile ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL
“Deri Düz Dar Etek Dikimi I-II” modüllerini
başarmış olmak

YETERLİK Kadın deri pantolonu dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun kadın
deri pantolonu dikebileceksiniz.

Amaçlar

1. Deri pantolonda ön yan cep teknik çalışmasını
kalite niteliklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

2. Deri pantolonda patletli fermuar teknik
çalışmasını kalite niteliklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIM

Deri, tela, deri dikiş makinesi, iplik, iğne, gümüş
kalem, makas, kesim bıçağı, masat, modelin
kesilmiş parçaları, solüsyon, fırça, çekiç, mezür.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme
araçlarıyla kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından
hazırlanacak ölçme araçlarıyla modülde
kazandığınız bilgi ve beceriler değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Pantolon, hayatın her alanında kullanım rahatlığı açısından tercih edilen bir giysidir.
Günümüzde sadece bir erkek kıyafeti olmaktan çıkmış, bayanların en fazla kullandığı giysi
türü olmuştur. Pantolon her türlü kumaştan yapılabildiği gibi deriden de yapılabilmektedir

Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk malzemelerden biridir.
Doğal bir madde olarak canlılığını muhafaza eder, dayanıklıdır. Dünyada insanların
vazgeçemediği deri, insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar giysi ve diğer eşyalarımızı
süsleyen vazgeçilmez doğal bir nesne durumundadır. Derinin bütün dünyada yeniden moda
olması ve deri giyime olan talebin artması sektörün hareket alanını genişletmiştir.

Deri sektörü, emek yoğun bir üretim sektörü olması nedeniyle geniş bir iş alanı
yaratma potansiyeline sahiptir. Günümüzde deri giyim sanayinde nitelikli insan gücü
sıkıntısı çekilmektedir. Bu nedenle siz de bu fırsatı değerlendirerek kendinizi bu alanda
yetiştirip sektörde yerinizi alabilirsiniz.

Bu modülde; kadın deri pantolonu ön yan cep ve patletli fermuar çalışması uygulamalı
olarak anlatılmaktadır.

Modülü başarı ile tamamladığınızda, bir pantolon dikimi için gerekli teknik
çalışmaları öğrenmiş olacak, bu bilgi ve becerileri kullanarak da farklı modellerde pantolon
dikme şansına sahip olabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında deri pantolonda ön yan cep çalışmasını, tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

Deri konfeksiyon işletmelerine giderek kadın deri pantolonda kullanılan cep
çalışmalarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DERİ PANTOLON ÖN YAN CEP TEKNİK
ÇALIŞMASI

1.1. Deri Pantolonda Ön Yan Cep Çalışması

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Cep çalışmasında kullanacağınız deri
parçalarını belirleyiniz.

 Cep parçaları kesimini yapınız.
(ana parça, cep ağzı pervaz parçası, cep
karşılık parçası, tela, astar)

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Cep ağzı pervaz parçası ve cep karşılık
parçasına tela yapıştırınız.

 Cep ağzına uya çekiniz.

 Cep ağzı uyasını 1cm içeriden çekiniz.

 Dikiş payını çıtlatınız.

 Cep ağzının düzgün ve net olması için
dikiş payını çıtlatınız.
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 Tersinden cep ağzına solüsyon sürünüz.

 Dikiş payını kıvırarak yapıştırınız.

 Cep ağzı kenarını cep pervaz parçası
üzerine yerleştirerek çiziniz.  Fazlalıkları keserek düzeltiniz.
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 Dikiş payını çıtlatarak yapıştırınız.

 Cep karşılık parçasını büyük cep torbası
(astar) üzerine yerleştirerek makine
çekiniz.

 Deri kenarını kalınlık yapmaması için
kıvırmayınız.

 Pervaz parçasını küçük cep torbası (astar)
üzerine yerleştirerek makine çekiniz.

 Pervazı çevirerek çıma çekiniz.
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 Cep pervazı ve cep ağzı kenarı üst üste
gelecek şekilde yapıştırınız.

 Payların ezilmesi ve daha iyi yapışması
için çekiçleyiniz.

 Cep ağzına çıma ve gaze çekiniz.

 Model özelliğine göre sadece çıma ya
da gaze de çekebilirsiniz.
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 Cep parçasını cep karşılık parçası üzerine
yerleştiriniz.

 Yerleştirme yaparken işaretli noktalara
dikkat ediniz.

 Cep ağzı kenarlarını cep karşılık parçası
üzerine 1cm’den tutturunuz.

 Cep torbasını düzgün ve kolay dikmek
için bu işlemi yapınız.

 Cep torbasını dikerek paylarını düzeltiniz.
 Cep ağzındaki payı kalınlık

yapmaması için şekilde görüldüğü gibi
kesiniz.
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 Cebin son kontrolünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Pantolon yan cep parçalarını tekniğe uygun bir şekilde kestiniz
mi?

2
Cep ağzı pervaz parçası ve cep karşılık parçasına tela yapıştırdınız
mı?

3
Cep ağzı ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde yaptınız
mı?

4
Cep pervazı ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun bir şekilde
yaptınız mı?

5
Cep karşılık parçası ile cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

6
Cep pervazı ile cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde
birleştirdiniz mi?

7
Cep ağzına pervaz parçasını düzgün bir şekilde yerleştirerek çıma
ve gaze çektiniz mi?

8
Cep parçasını cep karşılık parçası üzerine düzgün bir şekilde
yerleştirdiniz mi?

9 Cep torbasını tekniğe uygun bir şekilde birleştirdiniz mi?

10 Cebin son kontrolünü yaptınız mı?

11 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

12 Araç ve gereçleri yerinde kullandınız mı?

13 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında deri pantolonda patletli fermuar çalışmasını tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

Kadın deri pantolonu diken işletmelerde fermuar çalışmasını araştırınız. Edindiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DERİ PANTOLON PATLETLİ FERMUAR
TEKNİK ÇALIŞMASI

2.1. Deri Pantolonda Patletli Fermuar Çalışması

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Patlet çalışmasında kullanacağınız deri
parçalarını belirleyiniz.

 Patletli fermuar çalışması için gerekli
parçalarının kesimini yapınız.

 2 adet ön pantolon (kısa), 1 adet patlet,
patlet telası hazırlayınız.

.

 Patlet parçasına tela yapıştırınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Patlet parçasının ortasına uya çekiniz.

.

 Solüsyon sürerek ortadan ikiye katlayınız.

 Kenarlarını düzeltiniz.

 Sol ön pantolonun tersine (ağ kısmına) 1
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cm içeriden uya çekerek solüsyon
sürünüz.

 Payı uyanın üzerine kıvırarak yapıştırınız.

 Katlama işlemini fermuar dikişinin
görünmemesi için 1 mm kaydırarak
yapınız.

 Çekiç kullanarak hem sağlam bir
yapıştırma yapmış hem de payın
kalınlık yapmasını önlemiş olursunuz.

.

 Fermuar açıklığının bittiği noktaya
şekildeki gibi uya çekiniz.

 Fermuarın daha sağlam ve kullanışlı
olması için uya çekmeyi unutmayınız.

 Sağ ön pantolonun tersine şekildeki gibi
uya çekiniz.
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 Şekilde görüldüğü gibi uyanın sağ ve sol
tarafına kıvırma payı genişliği kadar tela
yapıştırınız.

 Uyanın üzerine ve ağ payına solüsyon
sürünüz.

 Ağ payını kolay ve net dönmesi için
çıtlatınız.
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 Kıvırma ve ağın payını tersine doğru
kıvırarak yapıştırınız.

 Sağ ön pantolon fermuar yerini şekildeki
gibi çiziniz.

 Şeklin düzgün olması için şablon
kullanınız.

 Sol pantolonda kıvırdığınız pay üzerine
sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.
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 Üzerindeki koruyucu bandı kaldırarak
fermuarı belden 1cm aşağıya gelecek
şekilde yapıştırınız.

 Fermuarın arka tarafına patleti tutturmak
için sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.

 Fermuarın sol kenarını patletin üzerine
yerleştirerek yapıştırınız.

 Patletin görünen kısmının eşit olmasına
dikkat ediniz.
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 Fazlalıkları keserek düzeltiniz.

 Fermuarı 1 mm’den dikiniz.

 Sağ ön pantolonu tutturmak için fermuara
sarı bant (çift tarafı yapışkanlı)
yapıştırınız.
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 Sol fermuar üzerindeki sarı bant folyosunu
açınız.

 Sağ tarafı sol taraf üzerine yerleştirerek
yapıştırınız.

 Sol taraftaki dikişin görünmemesine
dikkat ediniz.

 Sağ pantolonun üst kısmına çizdiğiniz
yerden makine çekiniz.
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 Ağı dikmeden önce fermuarın fazla
kısmını keserek fermuarı sabitleyiniz.

 Ağ dikişini 1mm’den tamamlayınız.

 Model özelliğine göre fermuarın ön
kısmına gaze çekiniz.

 Model özelliğine göre fermuar ön
kısmına sadece bir makine dikişi
çekebildiğiniz gibi resimdeki gibi çift
makine dikişi de çekebilirsiniz.
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 Fermuarın son kontrolünü yapınız

 Gümüş kalem izlerini vazelinle
çıkarınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Patlet parçalarını tekniğe uygun bir şekilde kestiniz mi?

2
Patleti tekniğe uygun olarak hazırladınız mı?

3 Sol ön pantolon ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

4 Sağ ön pantolon ayakçılık işlemlerini tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

5 Sol ön pantolona fermuarı tekniğe uygun bir şekilde
yerleştirdiniz mi?

6 Sol ön pantolona patleti tekniğe uygun bir şekilde yerleştirdiniz
mi?

7
Sol ön pantolona fermuarı düzgün bir şekilde diktiniz mi?

8
Sağ tarafı sol taraf üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdiniz mi?

9 Fermuar sağ tarafına ve ağa düzgün bir şekilde makine çektiniz
mi?

10 Fermuarın son kontrolünü yaptınız mı?

11
Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

12
Çalışmalarınız süresince iş güvenlik kurallarına uydunuz mu?

13
Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

14
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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