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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Hazır Giyim Model Makineciliği
Kol Takma
Manşet ve kol takma teknik çalışmalarıyla ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

40/32
“Düz Dikiş” modülünü başarmış olmak
Kol takmak
Genel Amaç
Manşet ve kol takma çalışmalarını tekniğine uygun
olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Manşet çalışmalarını tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.
2. Kol takma çalışmalarını tekniğine uygun
olarak yapabileceksiniz.
Ortam: Dikim atölyesi
Donanım: Kesilmiş parçalar, tela, düz sanayi dikiş
makinesi, iğne, toplu iğne
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Giysi üretim süreci, giysi parçalarının tekniğine uygun oluşturulup parçaların bir
birine monte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Seri giysi üretiminde gelişen teknolojiye
paralel el işçiliği yerini makinelere bırakmıştır. Ancak kişiye özel üretimde el işçiliğinin ince
ve yaratıcı özenine hâlen ihtiyaç duyulmaktadır.
Bedenin üst bölümüne giyilen giysiler genel olarak beden, kol ve yaka parçalarından
oluşmaktadır. Kollar bedenin en hareketli organıdır. Giysiye takılacak kolların dikim tekniği,
hareket rahatlığını sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Giysi kolunda aranan en önemli
özellik, kollar rahat hareket edebilmesi, herhangi bir çekme, dönme, potluk görüntüsü
vermemesidir.
Bu modül içinde giysi üretiminin önemli bir parçasını oluşturan kola manşet takma
teknikleri ile kol takma tekniklerini bulacaksınız. Verilen bilgileri tekniğine uygun
çalıştığınızda kazandığınız beceriler ile farklı manşet ve kolları tanımlama ve takabilme
becerisine sahip olacaksınız. Becerilerinizi geliştirdikçe siz de yeni teknikler arama ve
uygulama sürecine gireceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
manşet çeşitlerini dikerek manşetleri kol parçasına takma işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Giysilerde kullanılan manşet çeşitlerini araştırınız.



Örnek görsel resimlerini sınıfa getirip arkadaşlarınızla inceleyiniz.

1. MANŞET TEKNİK ÇALIŞMALARI
Manşet; kol ucu bolluklarını bilekte ya da kolun herhangi bir kol boyu uzunluğunda
toplayarak bileği ve seçilen uzunluktaki bölgeyi belirginleştirmek amacıyla kullanılan kol
ucu ek parçasıdır. Manşetlerin net düzgün görünmesi için tela malzemesi kullanılır.
Manşetler şekillerine göre şu şekildedir:


Düz manşet (tek katlı)

Düz köşe uçlu

Yuvarlak köşe uçlu

Verev köşe uçlu

Kapaklı (çift katlı) manşet isimlerini alır.

Düz köşe uçlu

Yuvarlak köşe uçlu
Manşetler, kadın, erkek ve çocuk giysilerinde model özelliğine göre farklı tekniklerle
kullanılır.

1.1. Düz Manşet Dikim İşlemleri (Yuvarlak, Köşeli)
Düz manşet, manşetin uç bölümünde yapılan kesim şekillerine düz köşe, yuvarlak
köşe ve verev köşe şekilleri ile adlandırılan manşet şeklidir. Düz manşetler tek katlıdır.
Kapaklı manşetler gibi katlama yapılarak dışarıya kıvrılmaz.
Düz manşet dikim işlemlerinin üç türünde de aynı dikim teknikleri uygulanabilir.
Aralarındaki fark, düz köşeli manşette manşet ucuna düz dikiş yapılır, köşelerde doksan
derecelik açıyla dönerek yan dikişler dikilir. Yuvarlak manşet, manşet uç köşe hattı kalıpta
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verilen kavis şekline göre kavisli dikilir. Verev köşe uçluda köşeler, verev dikişle dönülerek
tamamlanır.

Resim 1.1: Spor dikişli çift ilikli yuvarlak manşet Resim 1.2: Gazeli, tek ilikli yuvarlak manşet

Resim 1.3: Verev köşeli manşet

Resim 1.4: Düz köşeli manşet örneği

Manşet dikim teknikleri kullanılan makine ve makine aparatlarına göre geliştirilip
değişik teknikler uygulanabilir. Özellikle giyim üretim sektöründe yeni dikim tekniklerinin
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geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları teşvik edilmektedir. Sizler de
kendinizi geliştirdikçe manşet üretiminde yeni teknikler tasarlayıp uygulayabilirsiniz. Köşeli
ve yuvarlak manşet dikimi hazır giyim sektöründe aşağıdaki dikim işlem sırasına göre
yapılmaktadır:




Kalıba uygun manşet kumaş ve manşet tela parçalarını hazırlama
Manşet parçasının bir tanesinin kumaş ters yüzüne tela yapıştırma
Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak kola takım kenarlarını ters yüze
katlayarak manşetin üç kenarına dikiş paylarından dikiş çekme

Resim 1.5: Tela yapıştırılmış ve yüz yüze birleştirilmiş manşet parçasının dikim işlemi







Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip ütüleme
Manşetin üç kenarına gaze, kola takım kenarına 1 cm’den dikiş çekme
Manşet parçasına model özelliğine göre telalı yüzey üstte olacak şekilde
istenilen sayıda ilik açma, düğme dikme işlemini yapma
Kol ucunda pili var ise yırtmaca doğru katlama ya da kol ucunda büzgü var ise
büzgüyü dengeli toplama
Yırtmacı çalışılmış ve kol alt dikişi çekilmiş kola manşeti yerleştirme ve makine
çekme
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Resim 1.6: Kenarları dikilen manşeti çevirme

Resim 1.7: Kola takılmaya hazır düz manşet parçaları
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Resim 1.8: Kol yırtmacı tamamlanmış kol parçası
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Resim 1.9: Dikimi yapılmış manşetin kol ucuna yerleştirilmesi

Resim 1.10: Kol ucuna yerleştirilen manşetin dikim işlemi
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Manşet uçlarının eşitliğini ve dikişlerin genel kontrolünü yapma

Resim 1.11: Yuvarlak köşe uçlu düz manşet

1.2. Kapaklı Manşet Dikim İşlemleri
Kapaklı manşet; düz manşetin boyuna uzunluğunun iki kat artırılması ile oluşturulan,
model özelliğine göre kol düğmesi ya da normal düğme kullanarak kapanan manşet türüdür.
Kapaklı manşet dikim işlemlerinin, düz manşet dikim tekniklerinden farkı;

Manşetin telalı yüzeyinin manşetin iç yüzeyine gelecek şekilde kola takılması,

Kapaklı manşetlerde boyut, ilik sayısı ve ilik açım yerleri düz manşete göre
farklı olmasıdır.

Resim 1.12: Köşeli uçlu kapaklı manşet
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Resim 1.13: Yuvarlak uçlu kapaklı manşet Resim 1.14: Kapaklı manşet katlama

Kapaklı manşet dikim işlemleri şu şekilde yapılmaktadır:







Kalıba uygun kesilmiş tela, kumaş manşet, parçalarını ve yırtmaç çalışılmış,
kol alt dikişi çekilmiş kolu hazırlama
Bir manşet parçasının tersine telayı yerleştirip ütüleme
Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak kola takım kenar paylarını ters yüze
katlayarak manşetin üç kenarına dikiş paylarından dikiş çekme
Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip ütüleme
Manşetin üç kenarına gaze, kola takım kenarına 1 cm’den dikiş çekme
Üst manşet katlama bölümü ile alt manşet bölümünün iliklerini model
özelliğine uygun ilik açma çalışması yapma ve düğme varsa modelde düğme
dikme

Resim 1.15: Kapaklı manşet uç gaze, kol ucu 1 cm ve kola takım çıma dikişleri ile ilik çalışma
örneği
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Resim 1.16: Kapaklı manşet katlama




Yırtmacı çalışılmış kol alt dikişi çekilmiş kola manşeti, telalı yüzey içte olacak
şekilde yerleştirip çıma dikişi yapma
Bitmiş manşet çalışmasını katlamasını yaparak ütüleme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yuvarlak köşe uçlu düz manşet dikim uygulamasını işlem basamakları ve öneriler
rehberliğinde yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak
makineleri dikime hazırlayınız.

 Zamanı iyi kullanınız.

 Kesilmiş tela, kumaş yuvarlak köşe uçlu
manşet, parçalarını ve yırtmaç çalışılmış,
kol alt dikişi çekilmiş kolu dikim
makinesi üzerinde hazır bulundurunuz.
 Manşet parçasının bir tanesinin kumaş
ters yüzüne tela yapıştırınız.
 Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak
kola takım kenar paylarını ters yüze
katlayarak manşetin üç kenarına dikiş
paylarından uçtaki yuvarlak hatta dikkat
ederek dikiş çekiniz.

 Dikkatli ve özenli olunuz.

 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

 Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip  Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
ütüleyiniz.
 Manşetin üç kenarına gaze, kola takım  Dikim netliğine dikkat ediniz.
kenarına 1 cm’den dikiş çekiniz.
 İlik açma ve düğme dikme işlemini  Kaliteye özen gösteriniz.
yapınız.
 Yırtmacı çalışılmış kol alt dikişi çekilmiş
kola manşeti yerleştiriniz ve makinede
dikim yapınız.

 Bitmiş manşet çalışmasını ütüleyiniz.
 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
 Manşet uçlarının eşitliğini ve dikişlerin  Dikişlerin netliğine ve ölçülere dikkat
genel kontrolünü yapınız.
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak makineleri dikime
1
hazırladınız mı?
Kesilmiş tela, kumaş yuvarlak köşe uçlu manşet, parçalarını ve
2 yırtmaç çalışılmış, kol alt dikişi çekilmiş kolu dikim makinesi
üzerinde dikim için hazırladınız mı?
Manşet parçasının bir tanesinin kumaş ters yüzüne tela yapıştırdınız
3
mı?
Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak kola takım kenar paylarını ters
4 yüze katlayarak manşetin üç kenarına dikiş paylarından uçtaki
yuvarlak hatta dikkat ederek dikiş çektiniz mi?
5 Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip ütülediniz mi?
Manşetin üç kenarına gaze, kola takım kenarına 1 cm’den dikiş
6
çektiniz mi?
7 İlik açma ve düğme dikme işlemini yaptınız mı?
Yırtmacı çalışılmış kol alt dikişi çekilmiş kola manşeti yerleştirerek
8
makinede dikim yaptınız mı?
9 Bitmiş manşet çalışmasını ütülediniz mi?
10 Manşet uçlarının eşitliğini ve dikişlerin genel kontrolünü yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “ Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kapaklı manşet dikim uygulamasını işlem basamakları ve öneriler rehberliğinde
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak
makineleri dikime hazırlayınız.
 Kesilmiş tela, kumaş kapaklı manşet,
parçalarını ve yırtmaç çalışılmış, kol alt
dikişi çekilmiş kolu dikim makinesi
üzerinde hazır bulundurunuz.
 Manşet parçasının bir tanesinin kumaş
ters yüzüne tela yapıştırınız.
 Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak
kola takım kenar paylarını ters yüze
katlayarak manşetin üç kenarına dikiş
paylarından uçtaki yuvarlak hatta dikkat
ederek dikiş çekiniz.
 Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip
ütüleyiniz.
 Manşetin üç kenarına gaze, kola takım
kenarına 1 cm’den dikiş çekiniz.
 İlik açma işlemini yapınız.

 Zamanı iyi kullanınız.
 Dikkatli ve özenli olunuz.

 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
 Dikim netliğine dikkat ediniz.

 Dikkatli ve özenli olunuz.
 Kaliteye özen gösteriniz.

 Yırtmacı çalışılmış kol alt dikişi çekilmiş  Dikim netliğine dikkat ediniz.
kola manşeti yerleştiriniz ve makine
dikim yapınız.
 Bitmiş manşet çalışmasını katlayarak  Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
ütüleyiniz.
 Manşet uçlarının eşitliğini ve dikişlerin  Dikişlerin netliğine ve ölçülere dikkat
genel kontrolünü yapınız.
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak makineleri dikime
hazırladınız mı?
2. Kesilmiş tela, kumaş kapaklı manşet, parçalarını ve yırtmaç
çalışılmış, kol alt dikişi çekilmiş kolu dikim makinesi üzerinde dikim
için hazırladınız mı?
3. Manşet parçasının bir tanesinin kumaş ters yüzüne tela yapıştırdınız
mı?
4. Manşet parçalarını yüz yüze kapatarak kola takım kenar paylarını
ters yüze katlayarak manşetin üç kenarına dikiş paylarından uçtaki
yuvarlak hatta dikkat ederek dikiş çektiniz mi?
5. Köşeleri çıtlatarak manşeti çevirip ütülediniz mi?
6. Manşetin üç kenarına gaze, kola takım kenarına 1 cm’den dikiş
çektiniz mi?
7. İlik açma işlemini yaptınız mı?
8. Yırtmacı çalışılmış kol alt dikişi çekilmiş kola manşeti yerleştirerek
makinede dikim yaptınız mı?
9. Bitmiş manşet çalışmasını katlayarak ütülediniz mi?
10. Manşet uçlarının eşitliğini ve dikişlerin genel kontrolünü yaptınız
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

15

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız
1.

Kol ucu bolluklarını bilekte ya da kolun herhangi bir kol boyu uzunluğunda toplayarak
bileği ve seçilen uzunluktaki bölgeyi belirginleştirmek amacıyla kullanılan kol ucu ek
parçasına ………………. denir.

2.

Düz manşetin boyuna uzunluğunun iki kat arttırılması ile oluşturulan, model özelliğine
göre kol düğmesi ya da normal düğme kullanarak kapanan manşet türüne
…..………….. ……………… denir.

3.

Manşetler, …………… , ……………., , ……………. giysilerinde model özelliğine
göre farklı tekniklerle kullanılır.

4.

Manşet …………….. …………….. kullanılan makine ve makine aparatlarına göre
geliştirilip değişkenlik sağlanabilir.

5.

…………… , …………….., manşet uç köşe hattı kalıpta verilen kavis şekline göre
kavisli dikiş dikilerek yan kenarlara dönülür ve yan dikişler dikilir.

6.

Kapaklı manşetin telalı yüzeyi manşetin …… ………….. gelecek şekilde kola takılır.

7.

Düz manşetin telalı yüzeyi manşetin ……. ……………. gelecek şekilde kola takılır.

8.

Manşetlerin net düzgün görünmesi için …………. malzemesi kullanılır.

9.

Manşet dikiminde tela kumaşın ……………… …………… yerleştirilir.

10.

Giysilerde manşet …………… dışında kolun herhangi bir uzunluk bölgesinde
kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
kol dikimini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Giyim mağazaları, model dergileri ve internetten giysi modellerinde kullanılan
kol uygulamalarını inceleyiniz.
Kol çeşitlerinin görsellerini (çizim, çıktı, resim) türlerine göre gruplandırınız.
Yaptığınız araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırıp farklılıkları
tartışınız.

2. KOL TAKMA TEKNİK ÇALIŞMALARI
Kol takma, kollu giysilerin kol parçasını bedene takma işlemleridir. Giysiye kol takma
süreci kol çeşitlerinde farklı metotların kullanılmasından dolayı değişkendir. Kol takma
yedirme, büzgü dağılımı, pili, drape gibi teknik uygulamalarla birleşince iyi bir el becerisine
sahip olmayı gerektirir. Günümüzde kol takma ile ilgili geliştirilen aparat ve otomatlar kol
takma sürecinin daha hızlı ve kaliteli olmasına yardımcı olmaktadır.
Giysilerde farklı kullanma taleplerine cevap veren modellerin geliştirilmesi, kol
takmada; fermuar, ilik düğme, baskı çıtçıt ve cırt gibi materyallerin kullanılmasına neden
olmuştur. Örneğin; mont, bluz, elbise kolları söz edilen yardımcı materyallerle kolların kolay
çıkartılıp takılmasını sağlar.
Bazı giysi türlerinin iki yönlü kullanılması da kol takımı sürecini farklılaştırır. Kol ve
beden kalıplarının doğru hazırlanmış olması dikim sürecini kolaylaştırır. Kol takmanın en
önemli noktası beden kalıbında bulunan çıtlar ile koldaki çıtların karşılıklı birbirine denk
düşmesidir.
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Resim 2.1: Kol takmada beden kalıbındaki çıtların koldaki çıtlarla eşlenmesi



Kol takma sürecini planlamada dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır:

Kol model özelliğini değerlendirme (kısa, uzun, pili, büzgü, yedirme,
yırtmaç vb.)

Kullanılan kol tekniklerini karşılaştırma (aynı model kolların sektörde
dikim tekniklerini karşılaştırma)

Model özelliğine göre kol takım ve kol ağzı temizleme şekline karar
verme

Kol takma sürecinin işlem basamaklarını belirleme

Uygun aparat ve otomatı seçme



Kol takmada dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Kol yedirme noktalarını belirleme

Kol dikişinde mola yerlerini belirleme (Mola, dikim sürecinde makineyi
durdurma ve tekrar dikime başlamak için yön verilen noktadır.)

Kumaş özelliğinin gerektirdiği dikiş tekniğini kullanma

Kol parçasının giyildiğinde formunu doğru yansıtacak düz boy, verev
gibi iplik yönlerine dikkat etme

Makine ve aparatları doğru kullanma



Bedende kol evine kol altı dikimli kol takma teknikleri şunlardır:

Bedende omuzların dikimle birleştirilmesi

Bedende yanların dikimle birleştirmesi

Kol alt dikiminin ters yüzden yapılması

Beden ve kol oyuntuları kol orta, ön ve arka çıtlar eşitlenecek şekilde yüz
yüze içte birleştirilmesi

Kol altından başlayarak döndürerek dikme
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Resim 2.2: Omuzları dikimle birleştirme Resim 2.3: Bedende yanları dikimle birleştirme

Resim 2.4: Kol altı dikimle birleştirilmiş kol

Resim 2.5: Bedene takılmış kol dikimi Resim 2.6: Dikilmiş kol evini overlokla temizleme



Bedende kol evine kol altı açık kol takma teknikleri şunlardır:

Bedende omuzlar birleştirilir.

Kol açık olarak kol evine monte edilir.
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Resim 2.7: Kol açık olarak iyi yüzünün makineye yerleştirilmesi



Kol alt dikişi ile yan dikiş birlikte birleştirilir (Tişört, gömlek dikiminde
ve seri üretimde bu teknik sıklıkla kullanılır.).

Resim 2.8: Açık kolun yüzeyine omuzları birleştirilmiş bedenin yerleştirilerek makine çekilmesi
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Resim 2.9: Kol üzerine, beden kol evini monte işleminde molalara göre dikim

Resim 2.10: Kol altını ve yan dikişleri birlikte makine dikişi ile birleştirme

2.1. Düz Kol Takma
Düz kol; tek parçalı, büzgü, pili, drape vb. gibi model özelliklere sahip olmayan kol
modelidir. Düz kol takmada kol takma tekniklerinden her ikisi de kullanılabilir. Kendinizi
geliştirdikçe kol takma ile ilgili teknikler geliştirip size uygun tekniği seçebilirsiniz.
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Resim 2.11: Düz takma kollu elbise modeli

2.2. Büzgülü Kol Takma
Büzgülü kol; kolda kol oyuntusuna, ucuna veya kol ortasına verilen bolluk payının
büzgü ile toplanmış şekline büzgülü kol denir. Büzgülü kollar şunlardır:

Kol üstü büzgülü kol

Kol ağzı (ucu) büzgülü kol

Kol oyuntusu ve kol ucu büzgülü kol (Kısa olursa karpuz kol tanımlaması
kullanılır.)

Kol ortası büzgülü kol

Resim 2.12: Kol ağzı büzgülü kol Resim 2.13: Kol üstü büzgülü kol
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Resim 2.14: Kol üstü ve kol ucu büzgülü kol

Resim 2.15: Kol ortası büzgülü kol

2.3. Yedirmeli Kol Takma
Takma kollarda kolun dik ve kol kavisinin belirgin olması için kumaşın kalınlık
incelik ve kol evinin genişlik özelliğine göre kolda kol oyuntusuna 2,5 cm ile 5 cm arasında
verilen fazlalığının kol takım sırasında büzerek yedirilmesi ile çalışılan kol modelleridir.
Yedirmeli kol takmada kol takma tekniklerinden her ikisi de kullanılır.

Resim 2.16: Kol ortasına yedirme için çift sıra seyrek dikiş uygulama
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Resim 2.17: Yedirmeli dar takma kol

Resim 2.18: Yedirmeli takma kol

2.4. Pilili Kol Takma
Kol parçasında kol oyuntusuna farklı pili modelleri uygulaması ile oluşturulan
kollardır. Model özelliğine göre pili sayısı, pili katlama yönü farklı olabilir (Pili yönü kol
ortasına ya da kol altına katlanarak model özelliğine göre çalışılır.). Pilili kolların bedene
takım tekniği olarak iki farklı teknik kullanılır:


Bedenin omuz ve yan dikişlerinin yapılarak hazırlanması, kolu model özelliğine
göre istenilen sayıda pili çalışmalarının istenilen yönde rehber dikişle
tamamlanması ve kol alt dikişinin yapılması, kolun kol evine kol çakışma
noktalarına dikkat ederek takılması



Bedende omuzların birleştirilmesi, kol oyuntusunda pili çalışmalarının model
özelliğine göre rehber dikişle çalışılması ve kolun açık olarak yan dikişi
yapılmamış bedenin kol evine yerleştirilerek makine çekim işleminin yapılması,
kol altından başlayarak yan dikişle birlikte makine çekilmesi

Katlama yönlerine göre pili modelleri kanun pili, düz pili (sağa ya da sola yatan), pili
kaşe, Amerikan (kartuş pili) ve güneş pili (plisoley plise) olarak isimlendirilir. Pilili kollarda
pili modelleri aynı kolda bir arada kullanılabildiği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir.
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Resim 2.19: Kanun pili örneği Resim 2.20: Kanun pilili kısa kollu bluz

Resim 2.21: Tek yöne katlanan pili Resim 2.22: Tek yöne katlamalı pilili kol

Resim 2.23: Pili kaşe

Resim 2.24: Güneş pili (plisoley pilise)
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Resim 2.25: Pilisoleyli bluz kol

Resim 2.26: Kartuş pili (Amerikan pili) kollu mont ön ve yan görünüm

Farklı pilili kol modellerini takma uygulamaları yaptıkça pilili kol takma tekniklerini
değiştirip geliştirebilirsiniz. Hazırlanan pilili kol kalıplarında istenilen görüntü ve netliğin
sağlanması, ürünün kısa zamanda kaliteli hazırlanabilmesi için farklı teknik uygulamalar
yapılarak değişkenlikler tasarlanıp uygulanabilir.

2.5. Ceket Kolu Takma
Ceket kolu; ceket giysi modellerinde kullanılan genellikle iki parçalı ya da tek parçalı
olan kol modelleridir. Ceket kol takımın da ceket modeline ve kumaş özelliğine göre dikkat
isteyen farklı teknik detaylar kullanılmaktadır. Ceket kolu takma işleminde vatka ve fitil
uygulama çalışmaları bu teknik detaylara örnektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ceket kolu takma hazır giyim sektöründe otomatlar sayesinde kısa sürede ve istenilen
kalitede yapılabilmektedir. Bu konuda her geçen gün yeni özel makineler ve aparatlar
geliştirilmekte ve bilişim desteğinden yararlanılmaktadır.

Resim 2.27: Bayan ceket kolu

Resim 2.28: Erkek ceket kolu

Resim 2.29: Ceket kol büzgü ve kol evi ekstrafor dikim otomatı

2.6. Reglan Kol Takma
Reglan kol; kolevi kol altından başlayarak yakada biten, kol formu da kolevi
özelliğine göre hazırlanan kol oyuntusu verev kesimli kol modelidir. Reglan kollar iki parça
ya da tek parça olabilir. İki parçalı reglan kollarda hem kol altı hem de kol üstü dikimle
birleştirilir. Tek parçalı reglanda sadece kol altında dikiş bulunur. Reglan kol takımında
dikkat edilmesi gereken en önemli detay kol evinin verev olmasından dolayı dikim
sırasındaki esnemelerdir. Reglan kollar;




Kol üstü dikişli reglan kol,
Kol üstü pensli reglan kol,
Düz reglan kol şeklinde gruplandırılır.
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Resim 2.30: Kol üstü pensli reglan kol kalıbı

Resim 2.31: Reglan kollu bluz modeli
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UYGULAMA FAALİYETİ
Hazır kesilmiş beden ve düz kol parçası ile düz kol takma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak 
makineleri dikime hazırlayınız.


 Beden ve düz kol parçalarını kesilmiş 
hâlde hazırlayınız.
 Ön omuz ve arka omuz parçalarını 
dikimle birleştiriniz.
 Ön ve arka yan parçaları dikimle 
birleştiriniz.
 Kol alt dikimini yaparak kolu takılacak 
hâle getiriniz.

Zamanı iyi kullanınız.
Dikkat ve özenli olunuz.
Bilgi konularını gözden geçiriniz.
Dikim netliğine dikkat ediniz.
Güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

 Beden ve kol oyuntuları kol orta, ön ve  Dikkatli ve özenli olunuz.
arka çıtlar eşitlenecek şekilde yüz yüze
içte birleştiriniz.
 Kol oyuntu formuna dikkat ederek ters  Zamanı iyi kullanınız.
yüzden kol oyuntu çevresini dikiniz.
 Kol
dikim
paylarını
overlokla  Güvenlik kurallarını uyunuz.
temizleyiniz.
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 Kol formuna göre ütüleme işlemini  Ütü ısısını kontrol ediniz.
yapınız.
 Dikimi tamamlanmış düz takma kolun  Karşılaştırma ve yorumlama yapınız.
genel görünüm, dikişler ile ölçü
kontrollerini yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hazır kesilmiş beden, büzgülü kol parçası, kol ucu kumaş ve tela parçası ile büzgülü
kol takma uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak  Dikkatli olunuz.
makineleri dikime hazırlayınız.

 Beden, büzgülü kol parçası, kol ucu kumaş  Zamanı iyi kullanınız.
ve tela parçalarını hazırlayınız.
 Ön ve arka beden omuz hattını yüz yüze  Bilgi konularını gözden geçiriniz.
kapatıp omuz dikişini yapınız.
 Bedende yanları yüz yüze kapatıp yan dikişi  Dikkatli ve özenli olunuz.
yapınız.
 Kol üstüne çift sıra seyrek büzgü dikişi
alınız.

 Kol alt dikişini yapınız.

 Kol ağzına çift sıra büzgü dikişi alınız.
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 Kol üstünde ve kol altında alınan büzgü
dikiş ipliklerini çekerek büzgüleri eşit
dağıtınız.

 Kol ucu bandını manşet dikim tekniğine
göre çalışınız.

 Kol altından başlayarak kol evine makine
çekiniz (Ön, arka kontrol çizgileri karşılıklı
ve kol orta çizgisi omuz dikişine gelecek
şekilde yerleştiriniz.).

 Kol evindeki
temizleyiniz.

payları

overlok

ile

 Kol formuna göre ütüleme işlemini yapınız.

32

 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.

 Büzgülü kolun genel görünüm, dikişler ile
ölçü kontrollerini yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Hazır kesilmiş beden ve yedirmeli kol parçası ile yedirmeli kol takma uygulamasını
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak
makineleri dikime hazırlayınız.
 Beden ve yedirmeli kol parçalarını
kesilmiş hâlde hazırlayınız.
 Ön omuz ve arka omuz parçalarını
dikimle birleştiriniz.
 Ön ve arka yan parçaları dikimle
birleştiriniz.
 Kol alt dikimini yapınız.
 Kol yedirmesi için çift sıra seyrek dikiş
yaparak kol formunu veriniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

 Beden ve kol oyuntuları kol orta, ön ve
arka çıtlar eşitlenecek şekilde yüz yüze
içte birleştiriniz.
 Kol oyuntu formuna dikkat ederek ters
yüzden kol oyuntu çevresini dikiniz.
 Kol
dikim
paylarını
overlokla
temizleyiniz.
 Kol formuna göre ütüleme işlemini
yapınız.
 Dikimi tamamlanmış yedirmeli takma
kolun genel görünüm, dikişler ile ölçü
kontrollerini
yaparak
kontrolleri
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Dikkatli ve özenli olunuz.
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 Dikkat ve özenli olunuz.
 Bilgi konularını gözden geçiriniz.
 Bilgi konularını yorumlayınız.
 Dikim ayarlarını kontrol ediniz.
 Dikim ayarlarını yapınız.

 Zamanı iyi kullanınız.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
 Paylaşımcı olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ

Hazır kesilmiş beden ve pilili kol parçası ile pilili kol takma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak 
makineleri dikime hazırlayınız.


 Beden ve pilili kol parçalarını kesilmiş 
hâlde hazırlayınız.
 Ön omuz ve arka omuz parçalarını 
dikimle birleştiriniz.
 Ön ve arka yan parçaları dikimle 
birleştiriniz.
 Kol oyuntusundaki pilileri katlama 
yönüne göre katlayınız.

 Kol alt dikimini yaparak kolu takılacak
hâle getiriniz.
 Beden ve kol oyuntuları kol orta, ön ve
arka çıtlar eşitlenecek şekilde yüz yüze
içte birleştiriniz.
 Kol oyuntu formuna dikkat ederek ters
yüzden kol oyuntu çevresini dikiniz.
 Kol
dikim
paylarını
overlokla
temizleyiniz.
 Kol formuna göre ütüleme işlemini
yapınız.
 Dikimi tamamlanmış pilili takma kolun
genel görünüm, dikişler ile ölçü
kontrollerini yapınız.
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Zamanı iyi kullanınız.
Dikkat ve özenli olunuz.
Bilgi konularını gözden geçiriniz.
Zamanı iyi kullanınız.
Pili katlama aparatını kullanabilirsiniz.

 Dikkatli ve özenli olunuz.
 Pili katlama yönlerine dikkat ediniz.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Dikkatli ve özenli olunuz.
 Ütü sıcaklığını kontrol ediniz.
 Karşılaştırma ve yorumlama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Hazır kesilmiş beden ve ceket kol parçası ile ceket kol takma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak
makineleri dikime hazırlayınız.
 Beden ve iki parçalı ceket kol parçalarını
kesilmiş hâlde hazırlayınız.
 Ön omuz ve arka omuz parçalarını
dikimle birleştiriniz.
 Ön ve arka yan parçaları dikimle
birleştiriniz.
 Parçalı kolların parçalarını birleştiriniz.

 Kol alt dikimini yaparak kolu takılacak
hâle getiriniz.
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 Zamanı iyi kullanınız.
 Dikkatli ve özenli olunuz.
 Dikiş ayarlarına dikkat ediniz.
 Bilgi konularını gözden geçiriniz.

 Kol oyuntusundaki rehber dikişi yapınız.

 Dikiş ayarlarını genişletiniz.

 Omuza vatkayı yerleştirerek bedeni kol  Dikkat ve özenli olunuz.
takılacak hâle getiriniz.

 Beden ve kol oyuntuları kol orta, ön ve  Dikkatli ve özenli olunuz.
arka çıtlar eşitlenecek şekilde yüz yüze
içte birleştiriniz.
 Kol oyuntu formuna dikkat ederek ters  Dikiş ayarlarına dikkat ediniz.
yüzden kol oyuntu çevresini dikiniz.
 Kol oyuntusuna fitil yerleştirip makineye
çekiniz.

 Kol
dikim
temizleyiniz.

paylarını

overlokla  Güvenlik kurallarına uyunuz.
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 Kol formuna göre ütüleme işlemini
yapınız.

 Dikimi tamamlanmış pilili takma kolun
genel görünüm, dikişler ile ölçü
kontrollerini yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Hazır kesilmiş beden ve reglan kol parçası ile reglan kol takma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak  Zamanı iyi kullanınız.
makineleri dikime hazırlayınız.
 Beden ve reglan kol parçalarını kesilmiş  Dikkat ve özenli olunuz.
hâlde hazırlayınız.
 Ön ve arka parçaları yüz yüze kapatarak  Bilgi konularını gözden geçiriniz.
yan parçaları dikimle birleştiriniz.

 Ön ve arka reglan kolları yüz yüze
birleştirip kol alt dikimini yapınız.

 Reglan kol parçalarının kol oyuntularını,  Dikkatli ve özenli olunuz.
ön parçalar ön bedene, arka kol parça arka
bedene ve kol alt dikişleri çakışacak
şekilde bedene yerleştiriniz.
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 Kol oyuntusu formunu bozmadan,
esnetmeden makine dikişi yapınız.


 Kol oyuntu dikim paylarını overlokla  Güvenlik kurallarına uyunuz.
temizleyiniz.
 Kol üst dikimi için ön ve arka kolları yüz
yüze getirerek ters yüzden makineye
çekiniz.

 Kol üst bölümünü overlokla temizleyiniz.  Güvenlik kurallarına uyunuz.
 Kol formuna göre ütüleme işlemini  Ütü ısısını kontrol ediniz.
yapınız.
 Dikimi tamamlanmış reglan takma kolun  Bilgi paylaşımı yapınız.
genel görünüm, dikişler ile ölçü
kontrollerini yapınız.
 Çalışmalarınızı
arkadaşlarınızla
paylaşınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İplik takarak ve dikiş ayarlarını yaparak makineleri dikime
hazırladınız mı?
2. Beden ve reglan kol parçalarını kesilmiş hâlde hazırladınız mı?
3. Ön ve arka parçaları yüz yüze kapatarak yanları dikimle
birleştirdiniz mi?
4. Ön ve arka reglan kolları yüz yüze birleştirip kol alt dikimini
yapıtnız mı?
5. Reglan kol parçalarının kol oyuntularını, ön parçalar ön bedene, arka
kol parça arka bedene ve kol alt dikişleri çakışacak şekilde bedene
yerleştirdiniz mi?
6. Kol oyuntusu formunu bozmadan, esnetmeden makine dikişi
yaptınız mı?
7. Kol oyuntu dikim paylarını overlokla temizlediniz mi?
8. Kol üst dikimi için ön ve arka kolları yüz yüze getirerek ters yüzden
makineye çektiniz mi?
9. Kol üst bölümünü overlokla temizlediniz mi?
10. Kol formuna göre ütüleme işlemini yapınız mi?
11. Dikimi tamamlanmış reglan takma kolun genel görünüm, dikişler ile
ölçü kontrollerini yaparak arkadaşlarınızla çalışmalarınızı
paylaştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kol takma, kollu giysilerin kol parçasını bedene takma işlemleridir.

2.

( ) Kol takmada kol model özelliği değerlendirilir ve kol takma tekniğine karar
verilir.

3.

( ) Kol altı dikilerek hazırlanan kolların takılabilmesi için omuz ve yan kenarlar
birleştirilmez.

4.

( ) Düz kol; tek parçalı, büzgü, pili, drape vb. gibi model özelliklere sahip olmayan
kol modelidir.
( ) Kolda kol oyuntusuna, ucuna veya kol ortasına verilen bolluk payının büzgü ile
toplanmış şekline pilili kol denir.

5.
6.
7.

( ) Kol oyuntusu ve kol ucu büzgülü kollar büzgülü kol çeşididir.
( ) Kol parçasında kol oyuntusuna farklı pili modelleri uygulaması ile oluşturulan
kollara büzgülü kol denir.

8.

( ) Ceket giysi modellerinde kullanılan genellikle iki parçalı ya da tek parçalı olan kol
modellerine ceket kolu denir.

9.

( ) Kol evi kol altından başlayarak yakada biten, kol formu da kol evi özelliğine göre
hazırlanan kol oyuntusu verev kesimli kol modeline reglan kol denir.

10.

( ) Reglan kollar tek parçadan oluşur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Düz manşetler, kadın, erkek, çocuk giysilerinde model özelliğine göre farklı
tekniklerle kullanılır.

2.

( ) Düz manşetler çift katlıdır.

3.

( ) Manşet dikiminde tela kumaşın ters yüzüne yerleştirilir.

4.

( ) Manşetler sadece erkek giysi kollarında kullanılır.

5.

( ) Giysilerde manşet bilek dışında kolun herhangi bir uzunluk bölgesinde
kullanılabilir.

6.

( ) Kol parçasında kol oyuntusuna farklı pili modelleri uygulaması ile oluşturulan
kollara pilili kol denir.

7.

( ) Düz kol; tek parçalı, büzgü, pili, drape vb. model özelliklerine sahip olan kol
modelidir.

8.

( ) Reglan kollar model özelliğine gör tek parça ya da iki parça olabilir.

9.

( ) Tüm kol modellerinde kol takma tekniği aynıdır.

10.

( ) Çift katlı manşet kadın ve erkek giyiminde kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kol takma uygulamalarından birini seçerek kol takma uygulaması yapınız.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Makineleri iplik takarak, dikiş ayarlarını yaparak dikime
hazırladınız mı?
2. Kesilmiş kol ve beden parçalarını dikim için hazırladınız mı?
3. Ön ve arka omuzları dikimle birleştirdiniz mi?
4. Ön ve arka yan parçaları dikimle birleştirdiniz mi?
5. Kol alt dikimini yaptınız mı?
6. Kolu bedende kol oyuntusuna karşılıklı çıtlara dikkat ederek
yerleştirdiniz mi?
7. Kol altından başlayarak kol formuna dikkat ederek dikim
işlemini yaptınız mı?
8. Kol dikim payını overlokla temizlediniz mi?
9. Kol formuna uygun ütüleme işlemini yaptınız mı?
10. Dikkatli çalışarak zamanı iyi değerlendirdiniz mi?
11. Kol takma çalışmasının genel görünüm, dikişler ile ölçü
uygunluk kontrollerini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

manşet
kapaklı manşet
kadın, erkek, çocuk
dikim tekniklerinde
yuvarlak manşet
iç yüzeyine
dış yüzeyine
tela
ters yüzeyine
bilek

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış

Doğru
Doğru
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış

Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005.



SZKUTNICKA, Technical Drawing for Fashion, Çeviri, Şölen Kipöz,
Karakalem Kitapevi Yayınları, İzmir, 2011.
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