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AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU 542TGD006

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Kadın Terziliği

MODÜLÜN ADI Kadın Pantolon Dikimi

MODÜLÜN TANIMI

Model uygulamalı kadın pantolonunun teknik çalışmalarının,
kesim işlemlerinin, kontrol-prova işlemlerinin, dikim
işlemlerinin ve son ütü ve son kontrol işlemlerinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/40

ÖN KOŞUL
“Kesim ve Temel Dikiş Teknikleri" modüllerini başarmış
olmak.

YETERLİK Terzilik tekniği ile kadın pantolonu dikmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında model ve kumaş özelliğine uygun
pantolon dikimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kadın pantolonu teknik çalışmalarını doğru
yapabileceksiniz.

2. Verimlilik ilkelerine uygun olarak kadın pantolon
kesimini yapabileceksiniz.

3. Pantolon kontrol ve provasını model özelliğine uygun
yapabileceksiniz.

4. Pantolon dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun
yapabileceksiniz.

5. Kalite niteliklerine uygun pantolon son ütü ve son
kontrolünü yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAM VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye
Kesim masası, dikiş makinesi, overlok makinesi, toplu iğne,
dikiş iğnesi, çizgi taşı, dikiş ipliği, makas, ütü, ütü masası, ütü
bezi, mezür, ayna, parça kumaş, Amerikan bezi, tela, fermuar,
düğme, agraf.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla, öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Kadın pantolonunun 1920’li yıllarda başlayıp günümüze kadar gelen tarihi bir gelişimi
vardır. Fransa’da doğan bu moda akımı o yıllarda tepki ile karşılanmış olsa da modanın hızlı
gelişimi ve modada sürekli yenilik arayışları doğrultusunda, tepkiler yerini kadınların
vazgeçemediği bir giysiye bırakmıştır.

Yaşam koşulları, kadının iş yaşamında rahat hareket etme isteği, pantolonu günlük
yaşamın vazgeçilmez bir giysisi yapmıştır.

Çok farklı kumaş ve model seçeneği olan pantolon bu özelliklerinden dolayı her
ortamda, her mevsimde, her yaş grubunda rahatlıkla kullanılabilen bir giysidir.

Model uygulamalı kadın pantolonu dikimi modülünde, kadın pantolonunda teknik
çalışmaları, kesim ve prova işlemlerini ve kadın pantolonu dikimini öğrenerek konuyla ilgili
bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında; kadın pantolonu teknik çalışmalarını doğru yapabileceksiniz.

 Kadın pantolonlarında uygulanan farklı cep ve paça temizleme tekniklerini
araştırarak albüm hazırlayınız.

1. KADIN PANTOLONUNDA TEKNİK
ÇALIŞMALAR

1.1. Paça Temizleme Dikim İşlemleri

Kadın pantolonlarında farklı tekniklerle paça temizleme dikim işlemleri uygulanabilir.
Kumaş, model ve vücut özelliği dikkate alınarak en uygun paça temizleme işlemi
uygulanmalıdır.

1.1.1. Düz Paça

Herhangi bir model uygulama işlemi uygulanmadan temel el dikiş teknikleri
uygulanarak yapılan paça temizleme tekniğidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

UYGULAMA FAALİYETİ-1

Düz Paça

İşlem Basamakları Öneriler
 Pantolon boyunu belirlenmiş

olan pantolon boyu ölçüsünden
3-4 cm uzun kesiniz.

 Pantolon boyunu dikkatli alınız.

 Ölçüsü alınan kişinin dik durmasını
sağlayınız.

 Pantolon paçasını makasla
düzeltiniz.

 Bu işlemi yaparken sabun ve cetvel
kullanınız.

 Paça kenarını kumaş özelliğine
göre temizleyiniz.

 Temel el dikişleri modülüne bakınız.

 Seçtiğiniz ipliğin renginin kumaşın rengine
uygun olmasına dikkat ediniz.

 Paça kenarına pantolon boyu
çizgisinden pay pantolonun
içinde kalacak şekilde ütü
yapınız.

 Ütüleme sırasında kumaş özelliğine dikkat
ediniz.

 Tekstil yüzeyleri modülüne bakınız.

 Pantolon paçasına model ve
kumaş özelliğine uygun olarak
sülfile baskı, overlok dikiş ile
baskı, kapalı baskı, makine
dikişi ile kapalı baskı yada
yapıştırarak baskı yapma
tekniklerinden herhangi birini
uygulayınız.

 Temel el dikişleri modülüne bakınız.

 Pantolon paçasının bitmiş
ütüsünü yapınız.

 Ütüleme hatalarını gideriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.1.2. Adi Duble

Duble paça; paçaya dışa doğru katlanmış bir görüntü veren pantolonun kendi
kumaşından ve kumaş yüzü görünecek şekilde yapılan pantolon paçası kapama şeklidir.

UYGULAMA FAALİYETİ-2

Adi Duble

İşlem Basamakları Öneriler

 Pantolon boyuna +duble payı+duble
payı+1 cm dikiş payı vererek
kesiniz(3,5+3,5+1).

 Duble genişliği isteğe ve modele göre
değişebilir. 3,5 cm standart bir ölçü
değildir.

 Pantolon boyunu duble paça
genişliğinin yarısı kadar (3,5 /2=1,75
cm) eksik kesiniz.

 Kenar temizliğini yapınız.  Temel el dikişleri modülüne bakınız.

 İkinci çizdiğiniz 3,5 cm den pay
içeride kalacak şekilde ütü yapınız.

 Ütüleme sırasında kumaş özelliğine
dikkat ediniz.

 1 cm dikiş payı verdiğiniz çizgiden
makine çekiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makine çektiğiniz yere ve paya çok
bastırmadan ütü yapınız.

 Ütü ile paçanın altında
oluşturduğunuz çizgiyi, makine dikişi
çektiğiniz dikişin üzerine yerleştirerek
teyel alınız.

 Payı tam ortalayarak ütü yapınız.

 Duble paçanın açılmaması için üstten
veya içerden yan dikişe ve iç paça
dikişine makine dikişi ile tutturunuz.

 İsterseniz duble paçanın alt ve üst
kenarlarına 1 mm süs dikiş
çekebilirsiniz.
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1.1.3. Amerikan Duble

UYGULAMA FAALİYETİ-3

İşlem Basamakları Öneriler

 Pantolon boyuna +duble
genişliği+duble genişliği+0.5 cm pay
vererek kesiniz.

 Kenar temizliğini yapınız.

 İkinci çizdiğiniz duble payı
çizgisinden ütü yapınız.

0,5 cm dikiş payı çizgisinden makine
dikişi çekiniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Kumaşın tersinde makine dikişi
çektiğiniz çizgiden sonra 1 cm
işaretleyiniz ve ütü yapınız.

 Duble genişliğini (0,5 cm katlama
payı hariç) aşağıya doğru ütüleyiniz.

 Dublenin açılmaması için içeriden iç
paça ve yan dikişe makine dikişi ile
tutturunuz.

 Bitmiş ütü yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları, kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

Düz Paça

1. Düz paça için gerekli olan payı, pantolon boyuna verdiniz mi?

2. Paça kenarını tekniğine uygun temizlediniz mi?

3. Paçayı tekniğine uygun bastırdınız mı?

4. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?

5. Araç-gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?

6. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

7. Temiz ve düzgün çalıştınız mı?

Adi Duble

1. Duble payını tekniğine uygun verdiniz mi?

2. Pantolon boyunu duble paça genişliğinin yarısı kadar eksik kesiniz
mi?

3. Kenar temizliğini yaptınız mı?

4. Tekniğine uygun ütü yaptınız mı?

5. Makine dikişini çektiniz mi?

6. Duble payını ortalayarak ütülediniz mi?

7. Yan dikişe ve iç paçaya duble patını tutturdunuz mu?

8. Araç-gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?

9. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?

10. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

11. Temiz ve düzgün çalıştınız mı?

Amerikan Duble

1. Amerikan duble için gerekli payı verdiniz mi?

2. Kenar temizliğini yaptınız mı?

3. İkinci çizdiğiniz duble payından ütü yaptınız mı?

4. 0.5 cm’den makine çektiniz mi?

5. Duble genişliğini aşağıya doğru ütülediniz mi?
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6. Dublenin açılmaması için dubleyi yan dikişe ve iç paçaya
tutturdunuz mu?

7. Araç-gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?

8. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

9. Temiz ve düzgün çalıştınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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1.2. Patletli Fermuar Dikim İşlemleri

Patlet kadın pantolonunda kapanmayı ve süslemeyi sağlamak amacıyla kapanma
yerine dikilerek tutturulan giysi parçasıdır.

Fermuar patleti genellikle iyi dikilmiş kaliteli pantolonlarda kullanılır. Fermuar
patletinin amacı, iç giyimlerin ve astarların fermuara sıkışmalarını önleyerek fermuarı ve iç
giysiyi hasar görmekten korumaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
Ön pantolon ağını dikiniz.

 Fermuar boyu uzunluğunda, 7 cm
genişliğinde 1 adet kumaş kesiniz.

 Ölçüleri doğru alınız. Düz boy
ipliğine dikkat ediniz.

 Patleti ortadan ikiye katlayıp ütüleyiniz

 Sol patlete kenar temizliğini yapınız.  Temel El Dikişleri modülüne
bakınız.

 Fermuarı yerleştirmeden önce sol tarafta
2 mm paya doğru kaydırma yapınız.

 Ütü ısısını kumaş özelliğine göre
ayarlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sol patlete yüzünden fermuarı
yerleştiriniz ve çıma ile tutturunuz.

 Sağ tarafta fermuarı diğer tarafını paya
dikiniz.

 Patlet üst dikişinizi çekiniz ve bitim
yerini sağlamlaştırınız.
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 Bitmiş patletin ütüsünü yapınız.  Bitmiş patletin son kontrolünü
yapınız.

Patletli fermuar(Önden görünüş) Patletli fermuar(Arkadan görünüş)
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

1. Patleti tekniğe uygun ölçülerde hazırladınız mı?

2. Kumaşı verimli kullandınız mı?

3. Patleti ortadan ikiye katlayıp ütülediniz mi?

4. Ağ dikişini yaptınız mı?

5. Fermuarın alt dikişini 2mm kaydırarak diktiniz mi?

6. Fermuarın diğer tarafını sağ ön pantolon payına diktiniz mi?

7. Patlet üst dikişini tekniğine uygun diktiniz mi?

8. Fermuar bitim yerini sağlamlaştırdınız mı?

9. Bitmiş ütüsünü tekniğine uygun yaptınız mı?

10. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

11. Temiz ve düzgün çalıştınız mı?

12. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?

13. Araç-gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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1.3. Pantolon Cebi Dikim İşlemleri

Kadın pantolonlarında cep çalışması ihtiyaç veya süs amaçlı yapılır. Pantolonlara cep
uygularken vücut, kumaş ve model özelliklerine dikkat edilmelidir.

1.3.1. Pantolon Yan Cebi

Yan dikişe doğru, bel veya belin alt kısmında oluşturulan farklı biçimlerde
uygulanabilen kullanım amaçlı torba ceptir.

Pantolonda cep kullanılması düşünüldüğü zaman iki faktörün göz önüne alınması
gerekir. Birinci faktör, cebin uygulanacağı yerdir. Cepler etkili kullanılabilecekleri şekilde
yerleştirilmelidir. El ve kol hareketleri düşünülmelidir. İkinci faktör cep ölçüsüdür. Ceplerde
var olan “ağız” ve “cep torbası” amaçlarına uygun olarak yeterli genişlikte olmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Pantolon Yan Cebi

İşlem Basamakları Öneriler
 Cep ağzına tela yapıştırınız.  Telayı kumaşın tersine yapıştırınız.

 Kumaş cinsine göre ütü ısısını
ayarlayınız.

 Astar cep torbasını, cep ağzındaki
payın kenarına yüz yüze
yerleştirerek makine çekiniz.

 Cep işaretinden payı ve cep
torbasını terse katlayıp, ütüleyiniz.

 Cep ağzına spor dikiş çekiniz.  Çıma veya gaze

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Giysi kumaşından kestiğiniz cep
torbasını, cep yerine dikkat ederek
yerleştiriniz.

 Cep torbasına makine çekiniz.  Üst ve alt kenarda sağlamlaştırma dikişi
yapınız.

 Payları kesip, kenar temizliğini
yapınız (sülfile, overlok veya
zikzak dikiş ile)

Bitmiş ütü yapınız.
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1.3.2. Fleto Cep

Ceplerin girişlerinin sağlam olması temiz ve düzgün görünmesi ve deforme olmasını
önlemek için yapılan ve cep ağızlarından belirli genişlikte, şerit görünüşlü cep şeklidir. Tek
taraflı ve çift taraflı olmak üzere çalışılabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Fleto Cep

İşlem Basamakları Öneriler

 Giyim üzerinde cep yerini ve
uzunluğunu saptayınız.

 Cetvel ve sabun kullanınız.

 Fleto parçasına tela
yapıştırınız.

 Kalıba göre bir cep için 2
adet cep kapağı kesiniz.

 Kapakların bir katına tela
yapıştırınız.

 Üç kenarına makine çekip
çeviriniz.

 Kapağı ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Torba ile birlikte kesilen
fleto parçalarını kumaşın ön
yüzünden yerleştirerek
teyelleyiniz ve makine
çekiniz.

 Dikiş başlangıcı ve sonunu pekiştiriniz.

 Cep ortasını kenarla 1 cm
kalana kadar kesiniz.

 Makine dikişine zarar
vermeden köşelere doğru
kesiniz.

 Kesilen yerlerden cep
torbalarını geriye çeviriniz.

 Payları ikiye açıp ütüleyiniz.
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 Hazırlanmış olan kapak üst
fleto arasına konarak birlikte
makine çekiniz veya elde
oyulgama dikişi yapınız.

 Alt fleto parçasına da aynı
işlemi uygulayınız.

 Cep kenarlarındaki üçgen
parçalarını içine alacak
şekilde cep torbasına 1
cm’den makine çekiniz

 Bitmiş ütü ve son kontrolünü
yapınız.
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1.3.3.Model Uygulamalı Pantolon Cebi

Kadın pantolonunda çok farklı model uygulamalı cepler çalışılabilir. Model
uygulamalı körüklü cep, model uygulamalı yan cep, duble cep, kadın pantolonunda
uygulanan model uygulamalı ceplerdir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Model Uygulamalı Pantolon Cebi

İşlem Basamakları Öneriler

 Cep ağzının esnememesi için cep
ağzına kumaşın tersinden şekline uygun
tela yapıştırınız.

 Cep torbasını cep ağzına yüz yüze
gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Dikiş paylarından makine çekin, dikişin
yüzden görünmemesi için cep torbasını
1 mm den terse çevirerek ütüleyiniz.

 Detaylara dikkat ediniz.

 Cep ağzını ütüleyerek spor dikiş ile
süsleme yapınız (çima veya gaze

 Spor dikişe uygun makine ayağı

UYGULAMA FAALİYETİ
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dikişi). kullanmayı unutmayınız.

 Yan cep torbası ile diğer cep torbasını
birleştirip makine dikişi çekiniz.

 Kumaş desenli ise yan cep
parçasının deseni takibine dikkat
ediniz.

 Cep torbalarını üst üste yerleştirip
makine dikişi çekiniz.

 Cep torbalarının düz boy ipliğini
kaydırmayınız.

 Cep torbasının kenarını sürfile yada
overlokla temizleyiniz.

 Cebi ütüleyiniz.

 Son kontrolünü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

Pantolon Yan Cebi
1. Cep yerini doğru belirlediniz mi?
2. Astar cep torbasını cep ağzı payına diktiniz mi?
3. Cep işaretinden payı terse katlayıp ütülediniz mi?
4. Cep ağzına spor dikişi çektiniz mi?
5. Giysi kumaşından cep torbası kestiniz mi?

6. Cep torbasını diğer torbayla cep yerine dikkat ederek yerleştirdiniz
mi?

7. Torbalara makine dikişi çektiniz mi?
8. Cep torbası kenarlarını temizlediniz mi?
9. Bitmiş ütüsünü yaptınız mı?
10. Spor dikişleri düzgün ve doğru çektiniz mi?
11. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?
12. Araç-gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?
13. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
14. İş kazalarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı?
15. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

Fleto Cep
1. Giyim üzerinde cep yeri ve uzunluğunu saptadınız mı?
2. Fleto parçasına tela yapıştırdınız mı?
3. Cep kapağını tekniğe uygun hazırladınız mı?
4. Torba ile birlikte kesilen fleto parçalarına makine dikişi çektiniz mi?
5. Fletoların dönüş yerini tekniğine uygun kestiniz mi?
6. Çıtlatmayı tekniğine uygun yaptınız mı?
7. Cep torbalarını arkaya çevirip fletoları tekniğe uygun ütülediniz mi?
8. Cep kapağını üst fletonun arasına alıp diktiniz mi?
9. Alt fleto parçasına da makine dikişi çektiniz mi?
10. Fleto uçlarını (üçgen parçalarını ) içine alacak şekilde cep

torbalarına makine dikişi çektiniz mi?
11. Bitmiş ütüsünü yaptınız mı?
12. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
13. İş kazalarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı?
14. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?
15. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?

Model Uygulamalı Cep

1. Cep yerini belirlediniz mi?

2. Cep ağzına esnememesi için tela yapıştırdınız mı?
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3. Cep torbasını cep ağzına yerleştirip makine çektiniz mi?

4. Cep torbasını 1mm terse çevirip ütülediniz mi?

5. Cep ağzına spor dikişi çektiniz mi?

6. Cep torbalarını üst üste koyup makine çektiniz mi?

7. Cep torbalarının kenarlarına makine çektiniz mi?

8. Bitmiş ütüsünü yaptınız mı?

9. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

10. İş kazalarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı?

11. Verilen faaliyeti zamanında uyguladınız mı?

12. Dikiş ipliğinin rengini doğru tespit ettiniz mi?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
değerlendirebilirsiniz.

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi duble paçanın tam tanımıdır?

A) Paçaya dışa doğru katlanmış bir görüntü veren pantolonun kendi kumaşından ve
kumaş yüzü görünecek şekilde yapılan pantolon paçası kapama şeklidir.
B) Paçaya, dışa doğru katlanmış gibi görüntü veren pantolon paçası kapama şeklidir.
C) Pantolon paçası kapama şeklidir.
D) Paçaya dışa doğru katlanmış bir görüntü veren, farklı bir kumaştan yapılan
pantolon paçası kapama şeklidir.

2. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ceplerden hangisi torbalı cep değildir?
A) Aplike cep
B) Fleto cep
C) Pantolon yan cebi
D) Model uygulamalı yan cep

3. Pantolonda kapanma yerine tutturulan ve kapanmayı sağlayan giysi parçasına ne ad
verilir?
A) Pat
B) Patlet
C) Duble
D) Fleto

4. Model uygulamalı pantolon cebinde cep ağzına neden tela yapıştırılır?
A) Süsleme amaçlı
B) Cep torbasının sarkmaması için
C) Cep ağzının esnememesi için
D) Cep ağzına spor dikişi rahat çekmek için

5. Kadın pantolonuna cep uygulanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
A) Vücut özelliği
B) Kumaş özelliği
C) Model özelliği
D) Kumaşın rengi

Değerlendirme sonunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında verimlilik ilkelerine uygun olarak kadın pantolon kesimini yapabileceksiniz.

 Kadın pantolonu kesim işlemlerini terzilerde araştırarak edindiğiniz bilgi ve
deneyimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MODEL UYGULAMALI PANTOLON
KESİM İŞLEMLERİ

2.1. Model Analizi

Kesim için model analizi yaparken pantolon model özelliği ve parça sayısı
değerlendirilir. Hazırlanmış kalıpların parça sayılarının tam ve doğru olup olmadığına
bakılır. Kullanılacak ana ve yardımcı malzemenin hammadde, dokuma ve desen özellikleri
değerlendirilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Model Analizi
Ürün: Model Uygulamalı Kadın
Pantolonu

Form :
Tarih:

Nu:
Sezon :
Sayfa Nu :

Yanlarda model uygulamalı yan cep
çalışması
Ceplerde spor dikiş (gaze) var.
Patlet-fermuar 18 cm
Kemerin bitmiş genişliği 4 cm arka
pantolonda 2 adet kapaklı çift fleto cep
Cep kapağı 5 cm
Fleto cep genişliği 12 cm
Paçalarda duble genişliği 3,5 cm
Kemerde 5 adet köprü var.
Köprülerin bitmiş genişliği 0,7 cm (7
mm)
Kemer ilikli-düğmeli
Düğme çapı 1,5 cm

Alınacak Malzeme
Kumaş: Verilen ölçüler doğrultusunda kumaşı isteğe göre seçiniz.
Astar : Seçilen kumaşa göre astar seçiniz (Tekstil Yüzeyleri modülüne bakınız.).
Tela : Kumaşın rengine ve cinsine uygun tela seçiniz.

Bir düğme / Fermuar / Dikiş ipliği
Parça Listesi
Kumaş
Ön pantolon :2 adet
Arka pantolon :2 adet
Patlet :1 adet
Cep karşılığı :2 adet
Fleto :4 adet
Cep kapağı :4 adet
Kemer :2 adet
Köprü :5 adet

Tela
Cep ağzı tela:2 adet
Cep kapağı tela:2 adet
Kemer tela :1 adet

Astar
Fleto üst cep torbası:2 adet
Fleto alt cep torbası :2 adet
Yan üst cep torbası :2 adet
Yan alt cep torbası :2 adet
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2.2. Kadın Pantolonu Kesim İşlemleri

2.2.1. Model Uygulamalı Pantolon Kumaşını Kesime Hazırlanması

UYGULAMA FAALİYETİ

Islatarak Kumaşı Kesime Hazırlama

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde
düz boy ipliği yönünde katlayınız.

 Kumaşın ön yüzünü doğru tespit
ediniz.

 Ilık su dolu küvete kumaşı bastırınız.  Kumaşın her tarafının ıslanmasını
sağlayınız.

 Kumaşı 15 dakika suda bekletiniz.

 Kumaşı sıkmadan sudan çıkarıp
asınız.

 Kumaşın esnememesine özen
gösteriniz.

 Kumaşı nemli iken masaya yayarak
tersinden boy ipliği yönünde
ütüleyiniz.

 Ütü ısısını kumaşın cinsine göre
ayarlayınız.

Boyası çıkmayan ve renkleri birbirini boyamayan pamuklu ve keten kumaşlar
ıslatılarak kesime hazırlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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Kumaşın Ütülenerek Kesime Hazırlama

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşı tersinden çift kat olarak ütü
masasına yayınız.

 Kumaşı düzgün yerleştirmeye özen
gösteriniz.

 Buharlı ütü kullanınız, eğer
kullandığınız ütü buharlı değilse
nemli ütü bezi kullanınız.

 Ütünün buhar ayarını kumaşa uygun
ayarlayınız.

 Kumaşı boy iplik yönünde ütüleyiniz.  Kumaşın esnememesine özen
gösteriniz.

 Ütülenmeyen kumaş katını da kumaşı
açmadan ütüleyiniz.

Yünlü kumaşlar, yıkanmayan keten ve ipekli kumaşlar ütülenerek kesime hazırlanır.

Kumaşı İplik Yönünü Düzelterek Kesime Hazırlama

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaş kenarındaki eğrilikleri
düzeltiniz.

 Eğrilikleri önce sabunla çiziniz, yada
iplik çekiniz.

 Kumaşın yüzünden boyuna
katlayınız.

 Kumaşı düzeltmeye dikkat ediniz.

 Kumaşı ütüleyiniz.  Ütü ısısına dikkat ediniz.

Dokunurken yada aprelenirken iplik yönlerinde (en ve boy iplik) kayma olan kumaşlar
için uygulanan yöntemdir.

UYGULAMA FAALİYETİ- 2

UYGULAMA FAALİYETİ- 3
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır

Islatarak Kumaşın Kesime Hazırlanması

1. Kumaşı düz iplik yönünde katladınız mı?

2. Suyun içine koyduğunuz kumaşın her tarafının ıslanmasına dikkat
ettiniz mi?

3. Kumaşı sıkmadan sudan çıkardınız mı?

4. Kumaşı nemli iken masaya yaydınız mı?
5. Kumaşı tersinden nemli iken ütülediniz mi?
6. İş kazalarına karşı önleminizi aldınız mı?
7. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Kumaşın Ütülenerek Kesime Hazırlanması
1. Kumaşı tersinden çift kat olarak masaya yaydınız mı?
2. Buharlı ütü ile düz iplik yönünde ütülediniz mi?
3. Diğer tarafı da açmadan ütülediniz mi?
4. İş kazalarına karşı önleminizi aldınız mı?
5. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Kumaşın İplik Yönünü Düzelterek Kesime Hazırlanma
1. Kumaş kenarındaki eğrilikleri düzelttiniz mi?

2. Kumaşı yüzünden düz boy iplik yönünde katladınız mı?
3. Kumaşı ütülediniz mi?

4. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

5. İş kazalarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı?

6. Verilen faaliyetleri zamanında uyguladınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek ilgili
işlemi tekrarlayınız.
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2.2.2. Model Uygulamalı Pantolon Kalıbını Kumaşa Yerleştirme İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Tek ve Çift En Kumaşlarda Kalıbı Kumaşa Yerleştirerek Kesim Yapma

İşlem Basamakları Öneriler
 Kumaşın yüzü içeri, tersi dışarı

gelecek şekilde ikiye katlayınız.
 Kumaşın desen ve tüy yönüne, renk

yapıp yapmadığına dikkat ediniz.

 Kalıpları model ve kumaş
özelliğine göre düz boy iplik
yönüne dikkat ederek kumaşa
yerleştiriniz.

 Kapanma ve kıvırma paylarına, dikiş
paylarına dikkat ederek en ekonomik
şekilde yerleştiriniz.

 Önce büyük parçaları yerleştiriniz.
Küçük parçaları ağ oyuntusu gibi
arada kalan parçalara yerleştirerek
kesebileceğinizi unutmayınız.

 Kalıbın ve dikiş paylarının
kenarından sabunla çiziniz.

 Cetvel kullanınız.

 Gerekli işaretleri; Cep yeri, Patlet ve
ağ çizgisi vb. mutlaka işaretleyiniz.

 Kalıpları kumaş üzerinden kaldırıp,
sabun hattını ortalayarak kumaşı
iğneleyiniz.

 Kumaşın katının kaymamasına özen
gösteriniz.

 Dikiş paylarından kesiniz.  Dikkatli çalışınız.

 Kesimi dikiş paylarından yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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Kareli ve Çizgili Kumaşlarda Kalıbı Kumaşa Yerleştirerek Kesim Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşı çizgi ve kareleri üst üste
gelecek şekilde boydan ikiye
katlayınız.

 Kaymaması için sık sık iğneleyiniz.

 Kalıpları model özelliğine göre
dikişlerde çizgilerin ve karelerin
karşılıklı gelmesine dikkat ederek
kumaşa yerleştiriniz.

 Pantolon yan dikişlerinde yan cep
formunda, ağ oyuntusunda ve
penslerde çizgilerin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Kalıpların etrafından sabunla çiziniz.  Gerekli işaretleri almayı
unutmayınız.

 Gerekli dikiş paylarının da
etrafından çiziniz.

 Sabun ve cetvel kullanınız.

 Kumaşın kare ve çizgilerini
kaydırmadan dikiş paylarından
kesiniz.

 Kumaşın kaymaması için önce
kumaşın tek katını, sonra ikinci
katını kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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2.2.3. Kadın Pantolonu Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

 Kumaş kesimine geçmeden önce kumaş özelliklerini tespit ediniz.

 Kareli, tek yön desenli, tüy yönü varsa;

 Kalıplar aynı yönde, D.B.İ.dikkat ederek yerleştirilmelidir.

 Enine çizgilerin ağ ,yan dikiş,pens ve ceplerde birbirini takip etmesi sağlanmalıdır .

 Kumaşın herhangi bir özelliği yoksa kalıpların oyuntuları iç içe girecek ve en
ekonomik olacak şekilde tersli yüzlü yerleştirilmelidir.

 Kumaşta kare ve çizgilerin kaymasını önlemek için sık sık iğne ile tutturunuz.

 Dikiş payları paça ucunda duble payı x2 + 0,5 cm ölçüsünde kenarlarda 1,5 cm
olacak şekilde verilmelidir.

 Önce kalıpların etrafından sonra da dikiş paylarını vererek sabunla veya ruletle
çizerek kumaş üzerinden kaldırınız .

 İğneleri aralara alarak dikiş paylarından düzgünce kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.
.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1. Kumaşınızın cinsine uygun olan teknikle kumaşınızı kesime

hazırladınız mı?
2. Model uygulamalı pantolon kalıbınızı kumaşınıza uygun ve

doğru yerleştirdiniz mi?
3. Model uygulamalı pantolon kesimini doğru yaptınız mı?
4. Tela kesimini doğru ve eksiksiz yaptınız mı?
5. Kumaşı keserken ekonomik kullandınız mı?
6. Araç-gereç ve malzemeyi yerinde ve zamanında kullandınız mı?
7. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
8. Çalışmaları yaparken dikkatli olup detaylara önem verdiniz mi?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
değerlendirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi boyası çıkmayan pamuklu ve keten kumaşları kesime
hazırlama tekniğidir?
A) Islatarak kumaşı kesime hazırlama
B) İplik yönünü düzelterek kumaşı kesime hazırlama
C) Kumaşı ütüleyerek kesime hazırlama
D) Kumaşı dinlendirerek kesime hazırlama

2. Model analizi yaparken aşağıdaki seçeneklerde yer alan özelliklerden hangisine
dikkat edilmez?
A) Model özelliğine
B) Parça sayısına
C) Vücut özelliğine
D) Kullanılacak ana ve yardımcı malzemeleri özelliklerine

3. Kesim yapılırken neye dikkat edilmez?
A) Kumaşın düz boy ipliğine
B) Kumaşın tüy ve desen yönüne
C) Kumaşın renk yapıp yapmadığına
D) Hiçbiri

Değerlendirme sonunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında; pantolon kontrol ve provasını model özelliğine uygun yapabileceksiniz.

 Terzilik tekniği ile dikiş dikerken neden prova yaparız, sorusunun yanıtını
araştırarak, edindiğiniz bilgi ve deneyimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KADIN PANTOLONU KONTROL VE
PROVA İŞLEMLERİ

3.1. Kadın Pantolonu Provaya Hazırlama İşlemleri

Kalıp hazırlandıktan sonra, dikimi yapılacak kumaş veya deneme kumaşları
(Amerikan kumaş) kesilerek belirlenen bir sistem dahilinde birleştirilir. En-boy iplikleri,
vücut ölçülerine uygunluk, model uygulamanın genel görünüşü bakımından kişi veya
manken üzerinde yapılan giysi kontrollerine prova denir.

Provanın amacı; giysinin istenen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek, herhangi bir
hatada düzeltmeyi dikime başlamadan önce gerçekleştirebilmektir.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ-

Kadın Pantolonunu Provaya Hazırlama

İşlem Basamakları Öneriler

 Kesilmiş olan parçaları karşılaştırınız. 

 Pensleri teyelleyiniz.  Temel El Dikiş Teknikleri modülüne
bakınız.

 Yan dikişleri ve iç pantolon dikişini
birleştirerek, iğneleyip teyelleyiniz.

 İğnelemeye yan dikişte belden
başlayınız.

 Kıvırma payını kıvırıp teyelleyiniz.



 Fermuar açıklığını bırakmayı
unutmayınız.

 Cep kapaklarını ve kemeri Amerikan
kumaştan hazırlayarak giysiye
iğneleyiniz.

 Cep kapaklarını orijinal ölçüde
kesiniz ve doğru yerleştiriniz.

3.2. Kadın Pantolon Prova İşlemleri

Giysiler prova yapılırken kullanılan araç ve gereçler provanın sağlıklı yapılabilmesi
için çok önemlidir. Prova yapmada kullanılan araç ve gereçler; provası yapılacak giysi
(kesilmiş pantolon parçaları), ayna, amerikan kumaş, toplu iğne, iğnelik, mezür, grogren ya
da ekstrafordur.

Prova Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 Prova kişi üzerinde yapılacaksa prova sırasında kişi normal duruşunda
olmalıdır.

 Pantolon provası iç giyim üzerine yapılmalıdır.
 Prova sırasında vücut özellikleri doğru tespit edilmelidir.
 Prova genelde bedenin tek tarafına yapıldığı için düzeltmeler diğer tarafa doğru

aktarılmalı, bunun için gerekli işaretler alınmalıdır.
 Prova sırasında iğneler doğru kullanılmalıdır. İğneleme yere paralel yapılmalı

ve ne çok sık ne de çok aralıklı yerleştirilmemelidir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ-

Provaya Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Pantolonu giydiriniz.  Eğer sizi prova yapacak kimse yoksa
manken kullanınız.

 Ön ve arka ağ oyuntularının, yan
dikişlerin yerinde olup olmadığını
kontrol ediniz.

 normal duruş sağlayınız.

 Önde fermuar açıklığını kapatarak
iğneleyiniz.

 Fermuar açıklığını doğru
belirleyiniz.

 Aynaya uzaktan bakarak pantolonun
hatalı yerlerini saptayınız.

 Ufak tefek hataları pantolonun
tümünü bozmadan düzeltmeye
çalışınız.

 Cep ve cep kapaklarını kontrol ediniz. 

 Pantolon boyunu alınız.  Duble paça uygulaması yapılacağını
unutmayınız.

Pantolon prova resimleri Pantolon prova resimleri

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.3. Kadın Pantolonunu Provadan Çıkarma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Provada düzeltilen iğneli yerlere
işaret teyeli alınız.

 Karşılaştırmayı doğrulamak için
gerekli görülen noktalarda karşılıklı
işaret teyeli alınız.

 İğneleri çıkartınız.  Yapılacak düzeltmenin net olması
için parçalara ütü yapınız.

 Prova çıkan yerlerin teyelini sabunla
çiziniz ve düzeltiniz.

 Yuvarlak ve düz hatların çiziminde
cetvel ve riga kullanınız.

 Çizilen yerleri yüz yüze kapatarak
karşılaştırınız.

 Kumaşınızın cinsine uygun bir
karşılaştırma tekniği kullanınız.

 Pantolonda açılan yerleri yeniden
birleştiriniz.

 İşaretlenen yerleri önce penslerden
başlayarak tekrar birleştiriniz.

 Pantolonda prova çıkmayan yerlerin
makinesini çekiniz.

 Dikiş yaptığınız yerlerin paylarını
ikiye açarak ütüleyiniz.

 Pantolonun cep, cep kapağı, ilik-
düğme yerleri tespit edilmişse
bunların işaretlerini alınız.

 Cep, cep kapağı ve kemere tela
yapıştırınız.

 Cep, cep kapağı ve kemeri
kaplamadan pantolondaki yerine
tutturunuz.

 Paça boyunu kıvırarak teyelleyiniz.  Duble çalışmasını göz önünde
bulundurunuz.

 Pantolonun ikinci provasını yapınız.  Yaptığınız çalışmaları kalıba
aktarmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.4. Kadın Pantolonu Karşılaştırma İşlemleri

Parçalar kesildikten veya prova yapıldıktan sonra işaretleri kumaşın bir yüzünden
diğer yüzüne geçirmek için çeşitli karşılaştırma teknikleri kullanılır. Karşılaştırma
çeşitlerinden hangisinin kullanılacağı, kumaş ve model özelliğine göre tespit edilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Bol Teyelle Karşılaştırma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 İşaretli yerlerin üzerinden bol teyel
alınız.

 Teyel ipini kumaşın rengine ve
cinsine göre seçiniz.

 Temel El Dikiş Teknikleri
modülüne bakınız.

 Teyelleri ikiye açınız.  Boyası çıkmayan iplik kullanınız.

 İplikleri ortadan kesiniz.  Makası dikkatli kullanınız,
kumaşınızı kesmeyiniz.

Not:Bol teyelle karşılaştırma, her cins kumaşa ve modele uygulanır.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1



39

Ruletle Karşılaştırma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 İşaretli yerlerden ruletleyiniz.  Rulet izlerinin masaya geçmemesi
için karşılaştırılacak parçanın altına
düz bir tahta koyunuz.

 Rulet izlerinin kaybolmaması için
üzerinden işaret teyeli alınız.

 Temel El Dikiş Teknikleri modülüne
bakınız.

Not: Ruletle karşılaştırma, basma, poplin, opal gibi pamuklu kumaşlara ve astarlık
kumaşlara uygulanır.

Toplu İğne İle Karşılaştırma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler
 Karşılaştırılacak parçaları üst üste

getiriniz.
 Parçaların kaymamasına dikkat

ediniz.

 İşaretli yerleri iğneler alta gelecek
şekilde iğneleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ- 2

UYGULAMA FAALİYETİ- 3
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 Tersini çevirip iğnelerin üzerinden
sabunla çiziniz ve teyel alınız.

Basit model ve kumaşlara uygulanır. İğnelerken problem olacağı için çok kalın
kumaşlarda ve kaygan kumaşlarda uygulanmaz.

Sabunla Karşılaştırma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Karşılaştırılacak giysi parçalarının
işaretli yerleri üzerinden sabunla
çiziniz.

 Kumaşta leke kalmaması için bu
işlemi kumaşın ters yüzünden
yapınız.

 İşaretlerin çıkması gereken parçayla
ters terse kapatınız.

 Sabun çizgilerini bozmamaya özen
gösteriniz.

 Elle vurarak sabun izlerinin karşı
tarafa çıkmasını sağlayınız.

 Yavaş ve dikkatli çalışınız.

 Sabun izleri üzerinden düz teyel
alınız.

 Temel El Dikiş Teknikleri modülüne
bakınız.

Bu teknik kaygan ve çok ince kumaşlarda uygulanmamalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ-4
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Karbon Kağıdı ile Karşılaştırma Yapma

İşlem Basamakları Öneriler

 Parçaları yüz yüze kapatarak, altına
karbon kağıdının parlak yüzü kumaşa
gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Kumaşın rengine uygun karbon
kağıdı seçiniz.

 İşaretlerin üzerinden ruletleyiniz.  Karbon kağıdının kaymaması için
iğneleyiniz.

 Karşılaştırılan parçaları açarak izlerin
kaybolmaması için işaret teyeli alınız.

 Temel el dikiş teknikleri modülüne
bakınız.

Kaygan olmayan, düz renk kumaşlarda ve basit modellerde karbon kağıdı ile
karşılaştırma yapılabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ- 5
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1. Pantolonu doğru provaya hazırladınız mı?
2. Provada kullanacağınız araç-gereci hazırladınız mı?
3. Prova ortamını doğru hazırladınız mı?
4. Kesilmiş pantolon parçalarını doğru karşılaştırdınız mı?
5. Model özelliğine göre pantolon parçalarını teyelle düzgün

birleştirdiniz mi?
6. Pantolonu prova yapılacak manken yada kişiye düzgünce

giydirdiniz mi?
7. Model uygulamalı pantolonun provasını düzgün yaptınız mı?
8. Pantolonun genel görünümünü kontrol ettiniz mi?
9. Pantolonda görülen hataları düzelttiniz mi?
10. Provası yapılan pantolonu kişi yada manken üzerinden düzgünce

çıkardınız mı?
11. Düzeltmelerin işaretlerini düzgün aldınız mı?
12. Kumaşınıza modelinize uygun karşılaştırma tekniğini

uyguladınız mı?
13. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
14. Araç-gereci doğru, yerinde ve zamanında kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak
değerlendirebilirsiniz.

1. Aşağıdaki araç-gereçlerden hangisi prova yaparken kullanılmaz?
A) Ayna
B) Toplu iğne
C) Kesilmiş pantolon parçaları
D) Fermuar

2. Her cins modele ve kumaşa uygulanabilen karşılaştırma tekniği hangisidir?
A) Bol teyel ile karşılaştırma
B) Ruletle karşılaştırma
C) Sabunla karşılaştırma
D) Toplu iğne ile karşılaştırma

3. Prova sırasında iğneleme işlemi nasıl yapılmalıdır?
A) İğneler düz takılmalıdır.
B) İğneler yere paralel takılmalıdır.
C) İğneler çok sık takılmalıdır.
D) İğneler çok aralıklı takılmalıdır.

4. Karbon kağıdı ile karşılaştırma, hangi özelliği taşıyan kumaşlara ve modellere
uygulanır?

A) Kaygan kumaşlara
B) Zor modellere
C) Düz renk kumaşlara
D) Tüylü kumaşlara

4. Hangi karşılaştırma tekniğini kalın kumaşlarda uygulanmaz?
A) Toplu iğne ile karşılaştırma
B) Sabun ile karşılaştırma
C) Bol teyel ile karşılaştırma
D) Hepsi

Değerlendirme sonunda yanlış cevaplarınız varsa öğrenme faaliyetine dönerek eksik
olduğunuz konuyu tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; pantolon dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan kadın terzilerini gezerek kadın pantolonu dikim işlemlerini
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. KADIN PANTOLON DİKİM İŞLEMLERİ

Dikim işlemine geçmeden önce birinci ve ikinci provayı yaparak gerekli düzeltmeleri
pantolon ve pantolon kalıbı üzerinde uygulayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

Pantolon Ön Hazırlık İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Kemer parçasının telasını yapıştırınız.

 Cep kapağının telasını yapıştırınız.

 Ön pantolonlarda yan cep çalışılacak
cep ağzına tela yapıştırınız.

 Telayı şekline ve düz boy ipliğe
dikkat ederek kesiniz.

 Arka pantolonda kapaklı fleto cep
çalışılacak cep yerine cep genişliği
kadar tela yapıştırınız.

 Telayı terse yapıştırınız.

 Patlete tela yapıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.1. Kadın Pantolonu Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Kadın Pantolonu Dikimi

İşlem Basamakları Öneriler

 Uygulamalı cep için Bkz
1.3.1.Uygulama faaliyeti.

 Ön ağ dikişine makine çekiniz.

 Fleto cep çalışınız. Bkz.
Uygulama faaliyeti 1.3.2.

 Fleto cebinize torba
takmayarak arkasına duble
parçası dikerek sadece süsleme
amaçlı da kullanabilirsiniz.

Çift parçalı fletolu ceplerin son ütüsü yapılmış şekli

 Ön ağ dikişine makine çekiniz.

 İç temizliğini yapınız.

 Ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön pantolonda patletli fermuar
çalışmasını yapınız.

 Bkz. uygulama faaliyeti 1.2.

 Arka ağ dikişini tamamlayınız.

 Belden başlayarak pantolon
yan dilişlerini iğneleyerek düz
teyel alınız.

 Boya vermeyecek iplik kullanınız.

 Düz teyel üzerinden makine
çekiniz.

 Düz teyelleri temizleyiniz.

 İkiye açıp ütüleyiniz.  Kumaş cinsine göre ütü ısısına dikkat
ediniz.

 İç paçaları ağ oyuntusundan
başlayarak iğneleyiniz ve teyel
alınız.

 Teyellerin üzerinden makine
dikişi çekiniz.

 Teyelleri temizleyerek iç
paçaların ütüsünü yapınız.

 Kemere takılacak köprülerin
makinelerini çekerek, çeviriniz
ve ütüleyiniz.

 Bel ölçüsüne göre çalışılan
kemeri pantolonun beline
yerleştiriniz. Köprüleri araya
yerleştirmeyi unutmayınız.

 Kemerin makine dikişini
çekiniz.

 Kemerin üst dikişini yapınız.

 Köprüleri belin üst dikişine
dikerek

 sağlamlaştırma dikişi yapınız.
Kemerin ve köprülerin bitmiş görüntüsü
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 Kemerde tespit edilen ilik
yerine ilik açınız ve karşılığına
düğme dikiniz.

 Paçalarda duble çalışmasını
yapınız. Bkz.1.1.3. Uygulama
Faaliyeti

 Paçayı ütüleyiniz.

 Pantolonun bitmiş ütüsünü
yapınız.

 Pantolonda son kontrol
işlemlerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1. Kadın pantolonu dikimi için dikim öncesi hazırlık işlemlerini tam

ve doğru belirlediniz mi?
2. Kadın pantolonu dikimini işlem sırasına göre yaptınız mı?
3. Model uygulamalı yan cebi tekniğine uygun çalıştınız mı?
4. Kapaklı fleto cebi tekniğe uygun tam ve doğru yaptınız mı?
5. Ön ağ dikişini yaptınız mı?
6. Patletli fermuar dikişini tekniğe uygun tam ve doğru yaptınız mı?

7. Arka ağ dikişini yaptınız mı?
8. Yan dikişlere makine çektiniz mi?
9. İç temizliğini ve ütüsünü yaptınız mı?
10. İç paçalara makine çektiniz mi?

11. İç temizliğini ve ütüsünü yaptınız mı?
12. Kemer köprülerini doğru çalıştınız mı?

13. Bele, köprüleri doğru yerleştirdiniz mi?
14. Kemeri tekniğe uygun çalışarak bele taktınız mı?
15. Pantolon iç temizliğini doğru yaptınız mı?
16. İlik-düğme çalışmanız tekniğe uygun mu?
17. Duble paça çalışmasını doğru yaptınız mı?
18. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
19. Zamanınızı ve enerjinizi iyi kullandınız mı?
20. İş güvenliğine önem verdiniz mi?
21. Araç ve gereci doğru ve yerinde kullandınız mı?
22. Verilen faaliyeti zamanında bitirdiniz mi?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; kadın pantolonu son ütü ve son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan kadın terzilerini gezerek kadın pantolonu son ütü ve son
kontrol işlemlerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5.1. PANTOLON SON ÜTÜ İŞLEMLERİ

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Pantolonu tersine çeviriniz.

 Pantolonun iç dikişlerini ikiye açarak ütüleyiniz.

 Pantolonu yüzüne çeviriniz.

 Paçadaki iç dikişle, yan dikişi üst üste getirerek
boy ipliği yönünde ütüleyiniz.

 Diğer paçayı da aynı şekilde ütüleyiniz.

 İki paçayı üst üste getirerek dış pantolonu
ütüleyiniz.

 Pantolonun bel kısmını ütü masasına geçiriniz.

 Pantolon ütü çizgisini bozmadan cepleri, patleti
ve kemeri ütüleyiniz.

 Pantolonu düz bir yerde soğumaya bırakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kadın pantolon son ütü resimler

5.2. Pantolon Son Kontrol İşlemleri

Kadın pantolonunda model özelliklerinin gerektirdiği duruş formu olan yerlerin
kontrolünü yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Duruş Formu Kontrolü

İşlem Basamakları Öneriler
1. Kemer yeri ve düzgünlüğü formunun kontrolünü

yapınız.
2. Model uygulamalı yan cep formunu kontrol ediniz.
3. Patletli fermuar boyunun uygunluğunu kontrol ediniz.
4. Arka pantolonda kapaklı fleto ceplerin formunu

kontrol ediniz.
5. Paça genişliklerinin duruşunu kontrol ediniz.

6. Paçada duble genişliklerinin formunu kontrol ediniz.

7. Pantolon boyunun duruşunu kontrol ediniz.

8. Paçaların iç paçaya veya dış paçaya doğru dönük olup
olmadığını kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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Pantolon Duruş Formu

Ölçü Kontrolü

Kadın pantolonunda model özelliğinin gerektirdiği ölçü kontrolünü yapınız.

İşlem basamakları Öneriler
 Kemer genişliğini kontrol ediniz.

 Kemer köprülerinin ölçü kontrolünü yapınız.

 Patletli fermuar boyunu kontrol ediniz.

 Patlet genişliğini kontrol ediniz.

 Model uygulamalı yan cep boyunu ve genişliğini
kontrol ediniz.

 Kapaklı fleto cep boyunu ve genişliğini kontrol
ediniz.

 Pantolon boyunu kontrol ediniz.

 Paçalarda duble genişliğini kontrol ediniz.

 Bel, kalça, diz genişliği ölçülerinin giysisi
dikilecek kişiden alınan ölçülere uygun olup
olmadığını kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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Pantolon yan boy ölçü kontrolü Pantolon iç paça boyu ölçü kontrolü

Pantolon paça genişliği ölçü kontrolü Pantolon bel ölçüsü kontrolü

Cep boyu ölçü kontrolü Kemer köprüleri ölçü kontrolü
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Ütü Kontrolü
Kadın pantolonu ütü kontrolünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Kemer ütüsünün düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Cep ütüsünün düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Patletli fermuar ütüsünün düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Ütü hattının düzgünlüğünü ve doğruluğunu
kontrol ediniz.

 Duble paçanın ütüsünün düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Yan dikiş, iç dikiş ve ağ dikişlerinin ütüsünün
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ- 3
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz yada arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır
1. Kadın pantolonu ütüleme işlem sırasını tekniğe uygun doğru

belirlediniz mi?
2. Ütüleme ortamını doğru hazırladınız mı?
3. Ütü ısısını doğru ayarladınız mı?
4. Ütüleme işlemini tekniğe uygun yaptınız mı?
5. Model özelliğine göre duruş kontrolünü yaparak eksik ve hataların

olup olmadığını doğru tespit ettiniz mi?
6. Ölçü kontrolünü yaparak eksik ve hataları gidererek doğru yaptınız

mı?
7. Kadın pantolonu son ütü kontrolünü doğru yaptınız mı?
8. Dikkatli çalıştınız mı?
9. Temiz ve özenli çalıştınız mı?
10. Kadın pantolonunun genel görünüşü düzgün mü?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
ilgili işlemi tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
değerlendirebilirsiniz.

1. Ölçü kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmez?
A) Kemer genişliği kontrol edilir.
B) Pantolon boyu kontrol edilir.
C) Ağ dikişi kontrol edilir.
D) Patletli fermuar boyu kontrol edilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi model uygulamalı pantolon son kontrol işlemlerinden
değildir?

A) Kalıp kontrolü
B) Ölçü kontrolü
C) Dikiş kontrolü
D) Duruş formu kontrolü

3. Pantolon boyunun duruşu hangi son kontrol işleminde kontrol edilir?
A) Ütü kontrolünde
B) Duruş formu kontrolünde
C) Ölçü kontrolünde
D) Dikiş kontrolünde

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modülü bitirmek için:

 Öğrenme Faaliyeti 1-Kadın Pantolonunda Teknik Çalışmalar
 Öğrenme Faaliyeti 2-Model Uygulamalı Pantolon Kesim İşlemleri
 Öğrenme Faaliyeti 3-Model Uygulamalı Pantolonu Kontrol-Prova İşlemleri
 Öğrenme Faaliyeti 4-Model Uygulamalı Pantolon Dikim İşlemleri
 Öğrenme Faaliyeti 5- Son Kontrolve Ütü İşlemleri ve ölçme değerlendirmede

verilen soruları başarı ile tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer
modüle geçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 A
3 B
4 C
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 C

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 B
4 C
5 A

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 A
3 B

CEVAP ANAHTARLARI



59

KAYNAKÇA
 ALTINYUVA SEVER Şermin, Kadın Giyimi ve Temel Dikiş, Tisamat,

Ankara, 1988.

 BAYRAKTAR Fatma, Giyim, Ankara, 1993.

 ÇELEBİ Ayfer, Neriman ŞENTÜRKLER, Yaşar ÜNLÜER, Enis
KARAHASAN, Kalıp Hazırlama Etek Pantolon, YA-PA,2005

 PAMUK Beyhan, Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama
Teknikleri, YA- PA Yayınları, İstanbul, 2002.

 SARIOĞLU ZIK Hatice, Giysi Tasarımı-Pantolon, YA- PA
Yayınları,İstanbul, 2002.

 SHOBEN Martın, Janet P WARD, Kalıp Hazırlama ve Uygulama, MEB
Yayınları, Ankara, 1995.

 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Tekstil Uygulama, MEB. Basımevi,
1994.

 MEB, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Cep Çalışma Teknikleri,
Ankara, 1997.

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Eğitim Şubesi, Tekstil
Hazır Giyim Ürünlerinde Aranan Kalite Kriterleri , İstanbul, 2003.

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Eğitim Şubesi, Hazır
Giyimde Ölçüler, İstanbul, 2002.

 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Eğitim Şubesi, Hazır
Giyim Ürünlerinde Paketleme, İstanbul, 2003.

KAYNAKÇA


