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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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çıkarma ve son kontrollerini yapma işlemlerinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.
40/32
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabı, gerek ihtiyaç gerekse moda yönünden hayatımızda vazgeçilmez bir
üründür. Ayakkabı, tasarımından kutulanmasına kadar belli bir süreç izleyerek şekillenir.
Ancak zaman zaman ayakkabı üreticileri tarafından gerek zaman gerekse para bakımından
tasarruf sağlamak amacıyla ayakkabının ürün haline gelmesindeki süreç kısaltılmak istenir.
Bunun için daha önceden yapılmış veya tasarlanmış modeller kalıp üzerine çizilerek
ıstampaları çıkarılır.
Ayakkabılar kullanım alanlarına ve kullanacak kişilerin ayakkabıdan beklentilerine
göre üretilmelidir. Kulanım şekli, kullanılan malzeme ve modanın etkisi ayakkabının
görünüşünü belirler.
Üretilmesi düşünülen ayakkabı modelleri, tüketici ihtiyaçlarına göre belirlendikten
sonra uygun kalıp seçilip üzerine çizilir. Bu çizimler esnasında doğru oranlar yakalanırsa
modele uygun ayakkabılar üretilir. Aksi halde, anatomik yapıya uygun olmayan ve modelden
çok uzak ürünlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Bu modülde, katalog ve resimler üzerinden orantı yapılarak bir ayakkabının
ıstampalarının nasıl çıkarılacağı anlatılmaktadır. Modül sonunda orantı yaparak modelinin
ıstampalarının nasıl çıkarılacağı bilgisine ve ıstampa çıkarma becerisine sahip
olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında kataloglardan
modeli belirleyecek ve kalıp seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Önünüzdeki sezon için kullanılacak malzemeleri, renkleri ve kalıp şekillerini
araştırınız.
Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MODEL KOLEKSİYONU OLUŞTURMAK
Model araştırmaları, moda değişimleri ile paralellik gösterir. Ayakkabı modeli
seçerken estetik olması, pazardaki eğilimler, beğenilen stiller, moda akımları, yüz ve taban
malzemeleri, aksesuarlar ve güncel renkleri takip etmelidir.
Güncel moda isteklerinin takip edilmesinin yanı sıra, ayak yapısı, kullanım alanı,
hedef kitle, model grubu, ihtiyaç, cinsiyet gibi unsurlar da göz önünde tutulmalıdır. Model
seçiminde, o yılın moda trendleri ve favori olan renkler göz önünde bulundurulur.
Model seçimi yapılırken ayakkabının hangi yaş grubuna hitap ettiği, nerede giyileceği,
giyecek kişinin özellikle ayak anatomisi ve ayakkabının giyileceği mevsim göz önünde
bulundurulur. Kullanılan malzeme de (Deri, süet, tekstil vb.) model seçiminde etkilidir.
Model koleksiyonu oluşturmak için öncelikle hangi sezona hitap ettiği ve ne tür
kalıpların kullanılacağı tespit edilmelidir. Ayakkabı modelleri yılda iki sezon için hazırlanır.
Bunlardan ilkbahar ve yaz mevsimlerinde giyilecek olanlar bir sezon, sonbahar ve kış
mevsimlerinde giyilecekler bir sezon şeklinde değerlendirilir. Modeller bir sezon önceden
belirlenir. Yazın, kış modelleri; kışın, yaz modelleri tespit edilir.

1.1. İlkbahar- Yaz Modelleri
İlkbahar ve yaz sezonu için mevsim özelliklerine göre giyilecek ayakkabı, sandalet ve
terliklerden oluşur. İlkbahar – yaz sezonu için hazırlanan modele uygun ayakkabı ve terlik
kalıpları seçilmelidir. Bilindiği gibi ayakkabı, terlik ve bot kalıpları yapı olarak birbirinden
farklıdır. Örneğin, parmak arası sandalet için parmak arası kalıpları seçilmelidir.
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1.2. Sonbahar-Kış Modelleri
Sezon özelliklerine göre kalıp modelleri de değişkenlik gösterir. Ağız kısmı yüksek
olan ayakkabılara bot denir. Dayanıklı kalın malzemelerden yapılan, kışın giyilen
ayakkabılardır. Bot ve çizme kalıplarında arka yükseklik ve burun yüksekliği daha fazladır.

1.3. Model Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Model seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:











Modelin ayak yapısına uygunluğu
Modelin kullanım alanı
Modelin hangi cinsiyet ve yaş grubuna hitap ettiği
Ayakkabının giyileceği mevsim
Malzeme
Modelin modaya uygunluğu
Üretilebilirlik
Kullanılabilirlik
Yaratıcılık
Estetik

Bu modülde ayakta çalışan meslek gruplarına yönelik, rahat kullanıma uygun bir
erkek ayakkabısı seçilmiştir. Ancak, modülde gösterilen ayakkabı modeli örnek olarak
verilmiştir. Yukarıda anlatılan hususlara uyarak sezona göre farklı ayakkabı modelleri
üzerinde çalışılabilir.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Katalog, resimlerden
modeli belirleyiniz.

Öneriler
ve internetten  Moda dergilerini, katalogları ve internet
ortamında
ayakkabı
resimlerini
inceleyiniz.
 Hangi sezona hitap ettiğini göz önünde
bulundurunuz.
 Cinsiyete dikkat ediniz.
 Yaş grubuna dikkat ediniz.
 Kullanım alanına dikkat ediniz.
 Hangi malzemeden üretileceğini göz
önünde bulundurunuz.
 Üretim
yöntemini
göz
önünde
bulundurunuz.
Resim 1.1: Model resmi
 Modaya uygun olmasına dikkat ediniz.
 Ayak yapısına uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Estetik açıdan değerlendiriniz.
 Kullanılabilir olmasını göz önünde
bulundurunuz.
 Belirlenen modele uygun kalıbı seçiniz.
 Ne tür bir ayakkabı (bot, ayakkabı, terlik
vb.) olduğuna dikkat ediniz.
 Modelin burun yapısına (küt, kesik, silik,
sivri vb.) bakınız.
 Modelin burun uzunluğuna dikkat ediniz.
 Tarak şekline dikkat ediniz.
 Ökçe yüksekliğine bakınız.
 Burun açısına bakınız.
 Konturpiye şekline bakınız.
 Üretim şeklini (düz monta, dışa monta
gibi …) göz önünde bulundurunuz.
Resim 1.2: Kalıp
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Ayakkabı modelleri her mevsim için ayrı ayrı hazırlanır.
( ) Sonbahar – kış sezonu için hazırlanan ayakkabılar arasında; genellikle kapalı, bot
ve çizme türü ayakkabılar bulunur.
( ) Model seçiminde tüketici beklentileri önemli değildir.
( ) Seçilen modelin modaya uygun olması gerekir.
( ) Seçilen model herhangi bir kalıba uygulanır.
( ) Model ve kalıp seçiminde üretim yöntemi önemli değildir.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
Moda dergilerinden ve çeşitli kaynaklardan ıstampasını
1.
çıkaracağınız modeli seçtiniz mi?
2. Model seçimi yaparken sezona dikkat ettiniz mi?
Modeli hedef kitlenin cinsiyet ve yaş grubuna uygun seçtiniz
3.
mi?
4. Modelin kullanım alanına dikkat ettiniz mi?
5. Modelin hangi malzemeden üretileceğine dikkat ettiniz mi?
6. Moda ve estetik beklentileri göz önünde bulundurdunuz mu?
7. Modele uygun kalıbı seçtiniz mi?
8. Ökçe yüksekliğine dikkat ettiniz mi?
9. Burun şekline ve yapısına dikkat ettiniz mi?
10. Üretim yöntemini göz önünde bulundurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında orantı
yöntemiyle kalıp üzerine model çizebilecek ve standart form hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İnternet ortamından ve kataloglardan sezona uygun ayakkabı resimlerini
araştırınız.
Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

2. ORANTI YÖNTEMİ
2.1. Ölçü Alma
Kataloglardan seçimi yapılan ve ıstampaya dönüştürülecek resim ölçülerek kalıpla
karşılaştırılır (Resim 2.1 – 2.2). Kalıp boyu ve resim üzerinden ayakkabının boyu ölçülür. Bu
ölçü alınırken topuk arkası ve burun ucu arasına cetvel yerleştirilir.

Resim 2.1: Model resmi

Resim 2.2: Kalıp

Kalıp üzerinden parçaların boylarını milimetrik olarak ve gerçek boyunda ölçmek
mümkün değildir. Bu sebeple resim üzerindeki ölçüler doğrusal olarak alınacak ve kalıp
boyuyla orantılandıktan sonra kalıp üzerine çizilecektir. Kalıp üzerinde yapılan çizimlerde,
gözü rahatsız eden ölçüler görülürse model resmine uygun olacak şekilde düzeltilmelidir.
Resim üzerinden ölçü almadan önce tahmini yüz orta noktası ve milo başı tespit
edilerek, tarak çizgisinin çizilmesi faydalı olacaktır. Yüz orta noktası konturpiye ile yüzün
yaptığı kavisin ortasıdır. Milo başı tarağın en geniş yerindedir. Resim 2.3’te yüz ortası “V”
ve milo başı “M” harfleriyle ifade edilmiştir.
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Kalıp üzerine çizimde kullanılabilecek bütün ölçüler resim üzerinden alınır ve alınan
ölçüler oranlanmak üzere resim üzerine veya deftere yazılır. Resim 2.3’te resim üzerinde
ölçüler milimetre cinsinden ölçülmüştür.

Resim 2.3: Resim üzerinden ölçü alma

2.2. Orantı Kurma
Model üzerinden alınan ölçülerin kalıp üzerine uygulanabilmesi için, model ile kalıp
arasında bir orantı kurulması gerekir. Bu orantı için kalıp boyu ölçülür ve resim boyuna
oranlanır. Örneğin, kalıp boyu 280 mm ve resim boyu 156,3 mm olarak ölçülmüştür.
Resim üzerindeki ölçülerle kalıp üzerine çizilecek ölçüler arasında bir orantı kurulur:
Resim Üzerindeki Ayakkabı Boyu
Kalıp Boyu

Resim Üzerindeki Detay Ölçüsü
Kalıp Üzerine Çizilecek Ölçü

Resim üzerindeki detay ölçüsü A olsun, kalıp üzerine çizilecek ölçüye X diyelim.
Bu orantı kurulduğunda resim boyu 156,3 mm, kalıp boyu 280 mm olduğuna göre;
280
156,3 280

X  A
şeklinde kalıp üzerine çizilecek ölçüler hesaplanabilir
A
X
156 ,3
veya
Kalıp boyu ile resim boyu arasında bir orantı kurularak;
Kalıp Boyu
280

 1,79 şeklinde bir katsayı bulunabilir. Bulunan bu katsayı
Resim Boyu 156,3
resim üzerinden alınan tüm ölçülerle çarpılarak kalıp üzerine aktarılabilir.
Oran 

Resim 2. 3’te verilen ölçüleri kalıba oranlamak için, yukarıda bulunan katsayı (1,79)
ile ölçüler çarpılır:
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Arka yükseklik

37,5 

37,5 x 1,79 = 67,1 mm

Ağız yan yükseklik

32,7 

32,7 x 1,79 = 58,5 mm

Kıyılık arka ölçüsü

7,4 

7,4 x 1,79 = 13,2 mm

Kıyılık orta ölçüsü

7,4 

7,4 x 1,79 = 13,2 mm

Kıyılık ön ölçüsü

6,9 

6,9 x 1,79 = 12,4 mm

Bağcık parça genişliği

10,6 

10,6 x 1,79 = 18,9 mm

Bağcık parça ön genişliği

12,4 

12,4 x 1,79 = 22,2 mm

Gambanın tarak çizgisine mesafesi

4,3 

4,3 x 1,79 =

Yüzün gamba kenarına ölçüsü

5,9 

5,9 x 1,79 = 10,6 mm

Gamba üst noktası

41,1 

41,1 x 1,79 = 73,6 mm

Gamba genişliği

33,8 

33,8 x 1,79 = 60,5 mm

7,7 mm

2.3. Standart Form Yapma Tekniği
Yapılması düşünülen model için seçilen kalıp bantlanır. Bantlama işlemi diğer
modüllerde anlatılanlardan farklı değildir. Örnek modelde simetrik bir yapı olduğundan
kalıbın sadece dış yüzeyi bantlanabilir.
Kalıp bantlama işlemi tamamlandıktan sonra, kalıp alt ve üst kenarları kesilerek
temizlenir. Ön ve arka merkez çizgiler çizilir. Milo başları işaretlenir ve tarak çizgisi
çizilerek yüz orta noktası bulunur. Resim 2.4’te yarım bantlanmış bir kalıp görülmektedir.

Resim 2.4: Kalıbın bantlanması

Kalıp üzerine modeli çizerken resim üzerinden alınan ve kalıba oranlanan ölçüler
değerlendirilir. Alınacak ölçüler ayağın anatomik yapısına uygun olmalıdır. Örneğin, arka
yükseklik orantı sonucu 67,1 mm olarak bulunmuştu. Normalde olması gereken arka
yükseklik 41 numara ayakkabı için 65 mm alınacaktır. Aradaki fark, fotoğrafın çekilmesi
sırasında perspektif açısı ve çekilme yönüne bağlı olarak değişecektir.
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Kalıp üzerinde arka yükseklik işaretlenir. Arka yükseklik tarak çizgisinin ortasına
birleştirilerek, ağız için yardımcı bir çizgi çizilir (Resim 2.5).

Resim 2.5: Ağız arka yardımcı çizgisi

Kalıp üzerinde ayak üst noktası alınır. Resim üzerinden yapılan oranlamada 73,6 mm
olan bu ölçü 75 mm şeklinde alınabilir. İşaretlenen bu nokta ile topuk ortası birleştirilerek
gamba ve ağız çizimi için yardımcı olacak bir çizgi elde edilir (Resim 2.6).

Resim 2.6: Ağız yardımcı çizgileri

Ağız çizgilerinden faydalanarak ayakkabının ağız şekli model resmine uygun bir
şekilde çizilir. Kalıp üzerine model çizimi yapılırken resim üzerindeki ölçülerden
faydalanılır. Resim 2.7’de ağız çizgisi görülmektedir.

Resim 2.7: Ağız çizgisi
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Ağız çizgisinin çizimiyle model çerçevesi belirlenir. Model resmine göre kalıp üzerine
çizim yapılır. Bu modülde verilen örnek model çizimi şu işlem sırasıyla yapılabilir:
Model resmine ve ölçülerine uygun olarak gamba şekli çizilir (Resim 2.8).

Resim 2.8: Gamba çizimi

Gamba üzerine kıyılık ve bağcık parçaları model ölçülerine uyularak çizilir
(Resim 2.9).

Resim 2.9: Yaka ve kıyılık çizimi

Model şekline uygun bir genişlikte fileto çizilir (Resim 2.10).

Resim 2.10: Fileto çizimi
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Model resmine ve ölçülerine uygun olarak yüz şekli çizilir (Resim 2.11).

Resim 2.11: Yüz çizimi

Kalıp üzerine model çizildikten sonra yapılacak işlem, diğer modüllerde anlatılan
işlemlerden farklı değildir. Modele ve monta şekline göre ilgili modellerde anlatılan
yöntemlerle standart form yapılır. Bu modülde anlatılan örnek model molyer türü bir erkek
ayakkabısıdır. Standart formun oluşturulması yüzeysel olarak anlatılacaktır. Detaylı bilgi için
ilgili modüllere bakınız.
Standart formu iki farklı yolla elde edebiliriz. Bunlardan birincisi; kalıp üzerinden
alınan form karton üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. Bant yapıştırılırken konturpiyede
fazla toplanma yapmamasına dikkat edilir. Model çizgilerinde oluşacak kırılmalar düzeltilir.
Burun düzeltme çizgisi (Katlama çizgisi) çizilir ve monta payı eklenir.
Kalıp üzerinden ölçerek kalıbın iç ve dış yüzey farkları bulunabilir. Bulunan farklar
monta kenarına eklenerek veya eksiltilerek iç kenar çizgisi çizilir. Monta kenarı ve burun
katlama çizgisinden kesilerek form çıkarılır (Resim 2.12). Parça ıstampalarını çıkarmak için
model çizgilerine kanallar açılır.

Resim 2.12: Dış form kullanarak standart yapma

Bu yolla standart form oluşturmak pratik gözükse de ikinci yolla formu oluşturmak
daha sağlıklıdır. İkinci yol olarak kalıp üstünden alınan bant kartona yapıştırılır ve kesilerek
dış form elde edilir (Resim 2.13).
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Resim 2.13: Dış form

Elde edilen form yeterli büyüklükte bir karton üzerine kopyalanır. Model çizgilerinde
gerekli düzeltmeler yapılır. Yüz katlama çizgisi çizilir ve monta payı ilave edilir. Kalıbın
yapısına göre iç kenarlar çizilir. En dıştaki çizgilerden kesilip çıkarılan form üzerine
ıstampaları çıkarmak için gerekli kanallar açılır. Şekil 2.1’de standart form görülmektedir.
Standart form üzerine ve bütün ıstampa parçalarına tanımlama bilgileri yazılır. Bunlar:

Parçanın adı

Kalıp nu (Üretim numarası)

Numara

Tarih ve

Modelcinin adı
şeklindedir.

Şekil 2.1: Standart form

2.4. Monta Payı
Standart form oluşturulurken verilecek monta payı ayakkabının üretileceği monta
sistemine göre verilir. Bilindiği gibi üretim sistemine bağlı olarak monta payları değişiklik
gösterir. Üretim sistemi düz monta, dışa monta, kaliforniya veya good year sistem gibi farklı
şekillerde olabilir. Hangi sistem için ne kadar monta payı verileceği ilgili modülerde
anlatılmaktadır.
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Bu modülde verilen örnek model düz monta tekniğiyle üretilmektedir.
Model için;





burun kısmında
tarak kısmında
kamara kısmında
ökçe kısmında

12 – 14 mm,
16 mm,
18 mm ve
20 mm

monta payı verilmiştir.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Belirlenen model üzerinden gerekli
ölçüleri alınız ve kalıba oranlayınız.

Öneriler
 Resmin ölçülebilecek bir açıyla çekilmiş
olmasına dikkat ediniz.
 Resim boyunu ölçünüz.
 Kalıp boyunu ölçünüz.
 Kalıp boyunu resim boyuna bölerek bir
katsayı bulunuz.
 Resim üzerinde model detaylarını
ölçerek bulduğunuz ölçüleri katsayıyla
çarpınız (Resim 2.13).

Resim 2. 13: Resmin ölçülmesi

 Kalıbı bantlayınız.

Resim 2. 14: Kalıbın bantlanması

 Önceki modüllerde öğrendiğiniz şekilde
kalıbı bantlayınız.
 Modelin durumuna göre yalnız dış tarafı
veya her iki yüzünü bantlayınız.
 Kalıbın alt ve üst kısımlarını
temizleyiniz.
 Milo başlarını bularak tarak çizgisini
çiziniz ve yüz orta noktasını işaretleyiniz
(Resim 2.14).

 Belirlenen modelin çizgilerini orantı
yöntemi ile kalıp üstüne çiziniz.
 Resim üzerinden oranladığınız ölçüleri
uygulayınız.
 Anatomik yapıya ve ölçülere dikkat
ediniz.
 Kalıp üzerine çizdiğiniz modeli resimle
karşılaştırınız.
 Uygun görünmeyen kısımlarda düzeltme
yapınız (Resim 2.15).
Resim 2. 15: Modelin çizilmesi

 Bandı kartona yapıştırıp dış-iç formları
elde ediniz.

 Kalıp üzerinden bandı sökerek kartona
yapıştırınız.
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 Formları keserek çıkarınız (Resim 2.16)

Resim 2. 16: Dış form

 Dış-iç formlardan standart form elde
ediniz.
 Düzeltmeleri yapınız.
 Monta payını veriniz.
 Kontrolü yapıp kesiniz ve model
bilgilerini yazınız.

Şekil 2. 2: Standart form

 Formları karton üzerine kopyalayınız.
 Model çizgilerinde ve form kenarlarında
gerekli düzeltmeleri yapınız.
 Üretim yöntemine uygun monta payını
veriniz.
 Düz monta için buruna 12 mm, tarağa 16
mm ve arka kısma 20 mm pay veriniz.





Standart formu kontrol ediniz.
Varsa düzeltmeleri yapınız.
Dıştaki çizgilerden keserek çıkarınız.
Model çizgileri üzerine ıstampa
çıkarmak için gerekli kanalları açınız.
 Standart form üzerine tanımlama
bilgilerini yazınız (Şekil 2.2).
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

( ) Oranlama yapmak için resim üzerinden ölçü alınabilir.
( ) Resim üzerinden alınan ölçü kalıp boyuna oranlanır.
( ) Milo başı tarağın en geniş yerindedir.
( ) Arka yükseklik 54 mm alınır.
( ) Bütün ölçüler ayakkabının burnuna olan mesafeye göre alınır.
( ) Kalıp üzerine model çizebilmek için resim boyu kalıp boyuna bölünür ve elde
edilen sonuç bütün ölçülerle çarpılır.
( ) Kalıp üzerine çizim yapılırken ayak şekli ve ölçüleri göz önünde bulundurulur.
( ) Kalıp üzerine modele ait bütün detaylar çizilir.
( ) Standart form üzerine monta payı her yerinde eşit olacak şekilde verilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Evet

Hayır

Belirlenen model üzerinden gerekli ölçüleri aldınız mı?
Ölçüleri kalıp boyuna oranladınız mı?
Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?
Belirlediğiniz model çizgilerini oranladığınız ölçülere uygun
olarak kalıp üstüne çizdiniz mi?
Kalıp üstündeki çizimle modeli karşılaştırdınız mı?
Modele uymayan çizgileri düzelttiniz mi?
Kalıp üzerinden bandı söktünüz mü?
Karton üzerine tekniğine uygun yapıştırdınız mı?
Dış-iç formları kestiniz mi?
Formları karton üzerine kopyaladınız mı?
Monta payını eklediniz mi?
Gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
Standart formu kesip gerekli kanalları açtınız mı?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında modeliniz
için yüz parçalarının ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ayakkabı parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız.
Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

3. YÜZ ISTAMPALARI
Standart form hazırlandıktan sonra yüz parçalarının ıstampaları çıkarılır. Ön ve arka
merkez çizgileri, diğer tarafa geçen parçaların ıstampaları çıkarılırken katlanmış karton
kullanılır. Bir yüzeyde kalan ıstampalar, tek kat karton üzerine kopyalanarak çıkarılır.
Modelinizin yüz ıstampalarını çıkarırken ilgili modüllerden faydalanabilirsiniz. Bu
modülde verilen örnek modelin yüz ıstampaları kısaca şöyledir:


Ön Yüz Istampası

Modelimizin yüzü üç parçadan oluşmaktadır. Bunlardan biri ön yüz ıstampası ve diğer
ikisi iç ve dış yan yüz ıstampadır.
Ön yüz ıstampasını çıkarmak için yeterli büyüklükte bir karton katlanır. Kartonun
katlanma çizgisine standart form yüz katlama kenarından Şekil 3.1’de görüldüğü gibi
yerleştirilir. Katlama çizgisine oturan kısım çizilir.

Şekil 3. 1: Üst yüz ıstampasının çizimi
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Katlama çizgisi üstünde kalan kısım esnetilerek çizgiye doğru yanaştırılır. Bu esnetme
işlemine kampre diyeceğiz. Kampre noktalarının yeri tespit edilirken yüzün aşırı miktarda
uzamamasına dikkat edilir. Şekilde kampre noktaları işaret edilmiştir. Dilin önünde kalan
kısım birinci noktadan esnetilir. Bu pozisyonda katlanma çizgisi üstünde kalan dil ikinci
noktadan esnetilerek çizginin üstüne yatırılır ve çizimi tamamlanır. Dil çizimi yapılırken yüz
alt çizgisinin bozulmamasına dikkat edilir.
Standart form kaldırılarak çizgiler düzeltilir. Yan yüz üstüne binecek kenarlar kıvırma
kenar olduğundan bu çizgiler paralel olacak şekilde 5 mm kıvırma payı verilir. Paylardan
kesilerek çıkarılan üst yüz ıstampasına burun çentiği açılır. Şekil 3. 2’de üst yüz ıstampası
görülmektedir.

Şekil 3. 2: Üst yüz ıstampası



Yan Yüz Istampaları

Yeterli büyüklükte bir karton üzerine standart form yerleştirilerek dış ve iç yan yüz
ıstampaları ayrı ayrı çizilir. Bu ıstampalar çizilirken yüz çizgisi, gamba alt çizgisi ve monta
kenar (Dış yüz için dış monta kenarı, iç yüz için iç gamba kenarı) çizgileri çizilir.
Standart form kaldırılır. Üst yüz ve gamba altına gelecek kenarlara 8 mm bindirme
payı verilir. Verilen paylara gümüş kalemi sığacak genişlikte (Yaklaşık 1,5 mm) kanallar
açılır. Binme kanalları açılırken kanal genişlikleri paya doğru verilir. Şekil 3. 3’te dış yan
yüz ıstampası görülmektedir. İç yan yüz ıstampası aynı şekilde çıkarılır. Dış yan yüz
ıstampasından farkı monta kenarındadır.

Şekil 3. 3: Dış Yan yüz ıstampası
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Gamba Istampası

Gamba üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar gamba, gamba ağız parçası ve gamba bağcık
parçası olarak adlandırılır. Ağız parçası gambanın altında ve bağcık parçası her ikisinin
üstündedir. Gamba alt kenarı hariç bütün kenarlar kıvırmadır.
Gamba ıstampası için yeterli büyüklükte karton üzerine yerleştirilen standart form
üzerinden gamba şekli kopyalanır. Şekil 3. 4’te görüldüğü gibi bağcık parçası altında kalacak
kenara 8 mm bindirme payı verilir. Ağız parçası üstüne binecek kenara 5 mm kıvırma payı
eklenir. Gambalar birbirine zikzak dikişiyle dikilecekse pay verilmez. Çatı dikişi yapılacaksa
1,5 – 2 mm dikiş payı eklenir. Şekil 3. 4’te görüldüğü gibi gamba kesilerek binme payına
kalem kanalı açılır.

Şekil 3.4: Gamba ıstampası



Gamba Bağcık Parçası Istampası

Standart form üzerinden gamba bağcık parçası kopyalanır. Bağcık delikleri ve
ponteriz noktası işaretlenir. Alt kenar dışında kalan kenarlara 5 mm kıvırma payı verilir.
Verilen paylardan ıstampa kesilerek çıkarılır (Şekil 3.5).

Şekil 3.5: Gamba bağcık parçası



Şekil 3.6: Gamba ağız parçası

Gamba Ağız Parçası Istampası

Gamba ağız parçası şekli standart form üzerinden kopyalanarak, ağız kısmına 5 mm
kıvırma payı verilir. Şekil 3.6’da görüldüğü gibi gamba ve bağcık parçaları altına gelecek
kısımlara 8 mm bindirme payı eklenir. Istampa kesilip çıkarılarak kalem kanalları açılır.
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Fileto Istampası

Yeterli büyüklükte bir karton parçası katlanır. Kartonun katlama çizgisi üzerine
standart form arka kavisinden oturtulur. Çizgiye çakışan kısım çizilir. Diğer kısımları
Şekil 3.7’de görüldüğü gibi esnetilerek çizilir. Filetonun çizgileri düzeltilir. Üst kısma
kıvırma payı verilir: ancak filetoya verilen pay ağza verilen paydan daha fazla (8 mm
gibi…) olmasına dikkat edilir.

Şekil 3. 7: Filetonun çizilmesi

Şekil 3. 8: Fileto

3.1. Kampre
Modülde anlatıldığı gibi parçalara kampre verilirken ölçülerinin bozulmamasına
dikkat edilmelidir. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu döndürme
merkezlerinin sayısı ve pozisyonudur. Döndürme noktalarının sayısı, parçanın büyüklüğüne
ve şekline bağlıdır. Nokta yerlerinin tespiti, birkaç deneme sonunda bulunabilir. Parçalara
kampre verildikten sonra boyları ve kenar uzunlukları kontrol edilmelidir.

3.2. Paylar
3.2.1. Kıvırma
Yüz parçalarının kıvırma yapılacak kenarlarına deri kalınlığına bağlı olmak üzere
3 mm ile 5 mm arasında kıvırma payı verilir. Bu modülde yüz parçalarına kıvırma payı 5
mm verilmiştir.
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3.2.2. Bindirme
Birbiri üstüne bindirilerek dikilecek parçalardan, alta gelecek olan parçalara bindirme
payı verilir. Bindirme payı olarak normal tek sıra veya çift sıra dikiş için 8 mm pay verilmesi
yeterlidir. Eğer ekstra dikiş veya zımba gibi detaylar eklenecekse bunlar için patda artırma
yapılır.

3.2.3. Çatı
Çatı dikişi için deri kalınlığı ve özelliklerine bağlı olmakla birlikte 1,5 – 2 mm pay
verilir.

3.2.4. Dikip Dönme
Dikip dönme payı olarak 3 mm pay verilir.

3.2.5. Dışa Çatı
Dışa çatı yapılırken dikiş detayının özelliğine göre değişmekle birlikte normal 3 mm
pay verilir.

3.2.6. Kıyılık
Kıvırma yapılmayan ağız parçalarına yapılacak
hazırlanabilir. Bu şeritlerin genişliği 12 mm alınabilir.

kıyılıklar

şeritler

halinde

3.3. Kontrol
Istampa parçaları kesilip çıkarıldıktan sonra bir araya getirilir. Parçaların birbirleriyle
uyumu kontrol edilir. Gerekli yerlere doğru payların verilip verilmediğine bakılır.

3.4. Istampa Bilgilerinin Yazılması
Standart form üzerinde yapıldığı gibi bütün ıstampa parçalarına da tanımlama bilgileri
yazılır.
Bunlar:






Parçanın adı
Kalıp nu (Üretim numarası)
Numara
Tarih ve
Modelcinin adı şeklindedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yüz parçalarını standart formdan
kartona kopyalayınız.

Şekil 3. 9: Yüz Çizimi

 Yüz ıstampasını çiziniz.
 Katlanmış karton kullanınız.
 Doğru noktalardan kampre veriniz
Şekil (3.9).
 Alt yüz ıstampalarının kenar uzunluğuyla
uyumlu olmasına dikkat ediniz.
 Yan yüz ıstampalarını çiziniz.
 Gamba ıstampalarını çiziniz.
 Fileto ıstampalarını çiziniz.
 Fileto ıstampası için katlanmış karton
kullanınız (Şekil 3.10).

Şekil 3. 10: Fileto çizimi

 Düzeltmeleri yapınız.

 Payları veriniz.

 Çizgileri tamamlayınız ve düzeltiniz.
 Istampaların kıvırma kenarlarına 5 mm
kıvırma payı veriniz.
 Bindirme dikişleri için 8 mm bindirme
payı veriniz.
 Çatı dikişleri için 2 mm çatı payı veriniz.
 Zikzak dikişleri için pay vermeyiniz.

 Yüz ıstampalarını kesiniz.
 Istampaları paylarına dikkat ederek
kesiniz.
 Binme paylarına kanallar açınız.
 Dış kenarlarına yön çentiği açınız.
 Yüz ıstampasına burun çentiği açınız
(Şekil 3.11).
Şekil 3. 11: Yüz ıstampaları

 Istampaların doğruluğunu ve birbirleriyle
uyumunu kontrol ediniz.
 Yüz ıstampalarını kontrol edip, ıstampa  Gerek gördüğünüzde ıstampalarınızı
bilgilerini yazınız.
kâğıttan kesip birbirine yapıştırarak
paylarını ve kenar uyumlarını görünüz.
 Bütün ıstampalara tanıtıcı bilgileri yazınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Yüz ıstampasını çıkarmak için, iki karton üst üste konarak iki kat halinde
kullanılır.
( ) Ayak üst noktasına doğru uzayan yüz ıstampalarına kampre vermek gerekir.
( ) Yön çentikleri dışa doğru açılır.
( ) Bindirme payı olarak 8 mm yeterlidir.
( ) Bütün ıstampa kenarları 1 mm artırılmalıdır.
( ) Gamba ıstampalarını çıkarmak için katlanmış karton kullanılır.
( ) Bağcık delikleri standart form üzerinde işaretlenir.
( ) Yüz ıstampaları her zaman kıvırma kenarlı olur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evet

Hayır

İç ve dış yüzey çizgilerini kontrol ettiniz mi?
Kartonu düzgün katladınız mı?
Yüz ıstampasını katlanmış kartona çizdiniz mi?
Yüz ıstampasına gerekli kampreyi tekniğine uygun olarak
verdiniz mi?
Yan yüzlerdeki ıstampa parçalarını tek kat kartona düzgün
çizdiniz mi?
Payları doğru verdiniz mi?
Bıçağınızı bilediniz mi?
Kesimi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
Binme kanallarını açtınız mı?
Burun çentiğini açtınız mı?
Yön çentiklerini dış tarafa açtınız mı?
Istampaları kontrol ettiniz mi?
Istampa bilgilerini yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında modeliniz
için astar ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ayakkabı modellerini ve astar parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız.



Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

4. ASTAR ISTAMPALARI
4.1. Astar Tekniği ve Özellikleri
4.1.1. Ölçüler
Modele uygun astar şekli standart form üzerinde gösterilir. Şekil 4. 1’de standart form
üzerine astarın şekli çizilmiştir. Astar ıstampaları yüz, gamba, çoraplık ve dil astarı olmak
üzere dört parçadan oluşmaktadır. Astar parçaları birbirlerine bindirme tekniğiyle
tutturulacaktır.
Modelde çoraplık astarı kullanılmıştır. Bu şekilde hem arkada dikişin ayağı rahatsız
etmesi, hem de astarlık deri ters kullanılarak ayakkabının ayaktan sıyrılması önlenir.
Çoraplık astarı için arka katlama çizgisi çizilir. Bu çizgi ağız çizgisi üzerinde arkadan 2 mm
içeriden başlar ve kalıp kenarının arka kavisi kestiği noktaya birleşir. Çoraplık genişliği için
ağız kısmında 50 mm ve kalıp alt kenar çizgisi üzerinde 70 mm uzunluk alınabilir.
Yüz astarı için yüz katlama çizgisi form üstüne çizilir. Bu çizgi yüz orta noktasından
başlar ve burundan 3 mm aşağıya düşecek şekilde çizilir. Yüz astarı ile dil astarı
parçalanmıştır. Gamba astarı gamba şekline uygun olabileceği gibi Şekil 4. 1’de görüldüğü
gibi dilin açılma noktasından düz bir çizgiyle de yapılabilir.
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Şekil 4.1: Standart form üzerine astar şeklinin çizilmesi

Astar ıstampalarının çıkarılması şu sırayla yapılabilir:


Yüz Astarı Istampası: Yeterli büyüklükte bir karton parçası düzgünce ortadan
katlanır. Katlama kenarı üstüne standart form üzerine çizilen astar çizgisinden
yerleştirilir. Dilin açılma noktasına kadar olan kısmı çizilir. Daha sonra dil
yönünde uzayan kısmı uygun noktadan tutulup çevrilerek çizim tamamlanır (
Şekil 4. 2).

Şekil 4.2: Yüz astarının çizimi

Monta kenarlarının iç ve dış yönüne dikkat edilir. Astarın alt kısmı monta sırasında
yüzün yapışmasını engellememesi için, 6 mm içeriye alınarak kısaltılır. Kısaltma
çizgilerinden kesilerek ıstampa çıkarılır. Astardaki kısaltma ıstampa kesildikten sonra da
yapılabilir. Şekil 4. 3’te görüldüğü gibi astar üzerinde burun çentiği ve dış kenar çentiği
açılır. Ayrıca dil astarı ve gamba astarına verilecek binme payları kadar içeriden, binme
kanalları açılır.
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Şekil 4.3: Yüz astarı ıstampası



Gamba Astarı Istampası: Standart form yeterli büyüklükte bir karton parçası
üzerine yerleştirilerek gamba astar şekli çizilir. Standart form kaldırılır. Gamba
üst kenarına 6 mm kırpma payı eklenir. Yüz astarı ve çoraplık astarına gelen
kenarlarına binme payı verilir. Monta kenarından 6 mm kısaltma yaparak astar
kesilir ve çıkarılır. Binme paylarına çentik açılır. Çoraplık astarı yüz astarına
bineceğinden bu kısma binme kanalı açılır. Yüz astarı gamba astarı altına
geleceğinden binme kanalı gamba astarı yerine yüz astarına açılır. Şekil 4. 4’te
gamba astarı ıstampası görülmektedir.

Şekil 4.4: Gamba astarı ıstampası
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Çoraplık Astarı Istampası: Çoraplık astarının sığacağı büyüklükte bir karton
parçası ortadan ikiye katlanır. Şekil 4. 5’te görüldüğü gibi, katlama kenarı
üzerine standart form üzerine çizilen çoraplık arka çizgisi oturtulur. Çoraplık
şekli karton üzerine aktarılır. Gamba astarında yapıldığı gibi ağız kısmına gelen
kenara 6 mm kırpma payı eklenir. Alt kenar 6 mm kısaltılır. Verilen paylardan
kesilerek çıkarılan ıstampa üzerine şekil 4. 6’da görüldüğü gibi arka kavis
çizgisinin 1 mm önünden ve tek taraflı olarak kesik açılır.

Şekil 4. 5: Çoraplık astarı çizimi

Şekil 4. 6: Çoraplık astarı ıstampası
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Dil Astarı Istampası: Yeterli büyüklükte bir karton parçası düzgün bir şekilde
katlanır. Katlama kenarı üzerine dil katlama çizgisi yerleştirilerek dilin şekli
çizilir. Dilin yüz astarına gelen kenarına bindirme payı verilir. Dil çevresine
kırpma payı eklenerek ıstampa kesilir. Kırpma payı ara işini zorlaştıracak yerler
ile payların üstüne devam ettirilmez ( Şekil 4.7).

Şekil 4. 7: Dil astarı ıstampası

4.1.2. Paylar


Bindirme

Binme payı astar ıstampalarına 8 mm ile 10 mm arasında verilebilir. Astar parçaları
birbirine dikilecekse deri astarlar için 8 mm yeterlidir. Tekstil astarlarda veya dikiş
yapılmadan yapıştırmayla tutturulacak astarlarda, bu pay artırılmalıdır.


Ara İşi

Modülde kırpma payı olarak anlatılan ve saya dikilirken astarın düzgün
yerleştirilebilmesi için verilen paydır. Bu pay saya dikildikten sonra kesilerek temizlenir. Bu
işleme ara işi, verilen paya da ara işi payı denir. Ara iş payı 3 mm ile 8 mm arasında
verilebilir. Modülde 6 mm pay verilmiştir.


Çatı

Astar ıstampalarına 1,5 mm çatı dikişi payı verilmesi yeterlidir.


Astar Kısaltma

Astar alt kenarları monta sırasında sayanın taban astarına yapışabilmesi için kısaltılır.
Bu kısaltma miktarı monta payına bağlı olarak değişmekle birlikte 6 mm ile 8 mm
arasındadır. Modülde kısaltma miktarı 6 mm olarak alınmıştır.

32

4.2. Bombe Istampası
Ayakkabıda bombe ayak parmakları yanında ayakkabı burnunun şeklinin de koruması
amacıyla kullanılır. Esneyebilen ama çökmeyen bir malzemeden yapılmış ara elemandır.
Bombenin ölçüsü Şekil 4.8’de gösterildiği gibi parmak uç ve orta kemiklerini
kapatacak şekilde olmalıdır. Bombe yüz orta noktasına ( V ) doğru fazla uzatılırsa, ayakkabı
en fazla bu kısımdan esnediği için yürüme sırasında ayak problemlerine sebep olabilir. Daha
kısa tutulması ise ayakkabı içinde hareketli olan parmakların yüzde bozulmalara sebep
olması kaçınılmazdır.
Standart kalıp boyu için bombenin yeri yüz uzunluğunun 2/3’ü şeklinde bulunabilir.
Yüz uzunluğu kalıp burnu ( T ) ile yüz orta noktası ( V ) arasıdır. Şekil 4.8’de bombe
pozisyonu “a” ile gösterilmiştir. Taranmış olarak görülen kemikler önde parmak kemikleri,
arkada topuk kemiğini göstermektedir.

Şekil 4. 8: Ayak kemiklerine göre bombe ve fordun pozisyonları

Bombe ve fort ıstampalarının çıkarılabilmesi için standart form üzerine şekillerinin
çizilmesi gerekir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yüz orta noktasının ( V ) ortalama
30 mm aşağısından başlayarak geriye doğru dairesel bir hareketle bombe çizilebilir.
Bombe ıstampasını çıkarmadan önce fordun çizimi de yapılabilir. Bilindiği gibi fort
noktası standart kalıp boyunun 1/5’i olarak alınır ve kalıp alt kenarından yukarıya doğru
ölçülerek işaretlenir. 41 numara erkek ayakkabısı için ( 41 numara = 273.33 mm dir ) fort
yüksekliği 55 mm dir. Fordun uzunluğu ve şekli topuğu saracak şekilde olmalıdır. 41 numara
erkek ayakkabısı için 85 mm ile 100 mm arasında alınır.
İşaretlenen ölçülere göre fort ve bombe şekilleri Şekil 4.9’da görüldüğü gibi standart
form üzerine çizilir. Bu çizimlerden yararlanarak ıstampalar hazırlanır.
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Şekil 4.9: Standart form üzerine bombe ve fordun çizimi

Bombe ıstampası çıkarılırken yeterli büyüklükte bir karton ortadan düzgünce katlanır.
Katlama kenarı üzerine standart formun yüz katlama kenarı yerleştirilir. Bombe şekli karton
üzerine kopyalanır. Monta kenarlarından 8 mm kısaltılarak kesilir. Sivri olarak çıkan köşeler
yuvarlatılır. Şekil 4.10’da görüldüğü gibi burun çentiği ve dış kenar çentiği açılır.

Şekil 4.10: Bombe ıstampası

4.3. Fort Istampası
Fort ıstampası çıkarmak için yeterli büyüklükte katlanmış karton kullanılır. Kartonun
katlama kenarına Şekil 4. 11’de görüldüğü gibi fort noktası ve kalıp kenar çizgisi
yerleştirilir. Fordun şekli karton üzerine kopyalanır ve standart form kaldırılır.
Fordun montaya gelecek olan kenarı bombede olduğu gibi 8 mm kısaltılır. Kesilerek
çıkarılan fort ıstampasının üst ortasına çentik açılır. Alt kenarına montada fordun toplanıp iz
yapmaması için kalıp kenar çizgisine kadar uzanan orta çentik açılır. Orta çentikten uca
doğru yaklaşık 15 mm aralıklarla her iki tarafa doğru iki veya üçer tane daha çentik
açılabilir. Şekil 4. 12’de fort ıstampası görülmektedir.
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Şekil 4.11: Fordun çizimi

Şekil 4.12: Fort ıstampası

4.4. Mostra Istampası
Mostra bir taban elemanıdır. Ayakkabının iç kısmında taban astarının görünen
kısımlarını kapatır ve ayakkabı içinde estetik bir görüntü sağlar. Mostra yarım veya tam
olarak hazırlanır. Yarım mostralar ayakkabının iç tabanında görünen kısmı kapatır. Bu
modülde tam mostra ıstampası çıkarılacaktır.
Mostra ıstampası çıkarmak için kalıp tabanı bantlanır ve kenarları kesilerek temizlenir.
Bu işlem model için kalıbın bantlanması sırasında yapılabileceği gibi sonradan da yapılabilir.
Resim 4.1’de bantlanmış, ön ve arka orta noktalarla milo başları işaretlenmiş bir kalıp
görülmektedir.
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Resim 4.1: Kalıp tabanının bantlanması

Kalıp üzerinden çıkarılan taban formu karton üzerine yapıştırılır ve düzeltilir. Karton
üzerindeki taban formu kenarlarından düzgünce kesilerek çıkarılır ( Resim 4.2 ).

Resim 4.2: Taban formu

Taban formu karton üzerine çizilir. Şekil 4. 13’te görüldüğü gibi burundan 50 mm
geriye doğru bir ölçü alınır. Burundan 4 mm kısaltılarak bu noktalarda sıfırlanır. Daha sonra
geride kalan kısım kenarlardan 2 mm dışa doğru genişletilir. Bu genişletmeler taban astarının
içten görünmesini engeller. Burundaki kısaltma mostranın ayakkabı içine yerleştirilmesini
kolaylaştırır ve içte toplanmayı önler.
Burundan içe ve arkada dışa doğru verilen paylar düzgün bir kavisle düzeltilir.
Düzeltilen çizgilerden mostra ıstampası kesilerek çıkarılır.

Şekil 4.13: Mostra ıstampası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Standart form üzerine astar şeklini
çiziniz.

Şekil 4.14: Astar şekli

 Kartonu hazırlayınız.

Öneriler
 Renkli kalem kullanınız.
 Yüz astarı için burun çizgisini 3 mm
aşağıya indiriniz.
 Yüz ve gamba çizgisini çiziniz.
 Dil çizgisini çiziniz.
 Çoraplık gamba çizgisini çiziniz.
 Çoraplık arka çizgisini ağızdan 2 mm
içeriden alınız ve kalıp kenar çizgisine
birleştiriniz (Şekil 4.14).
 Istampa
parçalarını
çıkarabileceğiniz
büyüklükte karton kulanınız.
 Bir yüze ait olan ıstampaları için tek kat,
iki yüze geçen ıstampalar için katlanmış
karton kullanınız.
 Kartonu cetvelle ve bıçağın ucuyla çizerek
katlayınız.

 Astar şeklini standart formdan kartona
aktarınız.

Şekil 4.15: Yüz Astarı çizimi

 Yüz astarı için katlamış karton kullanınız.
 Katlama çizgisine standart formun yüz orta
noktasını çakıştırınız ve burnu 3 mm
altındaki çizgiden çakıştırınız. Dile kadar
çiziniz.
 Dil kısmını açılma noktasına yakın bir
yerden döndürerek katlama çizgisine
yanaştırınız ve dil kısmını çiziniz
(Şekil 4.15).
 Çoraplık astarı için de katlanmış karton
kullanınız.
 Katlama
kenarına
çoraplık
arka
çizgisinden standart formu çakıştırınız.
 Çoraplık şeklini çiziniz (Şekil4. 16).
 Diğer ıstampa parçalarını tek kat karton
üzerine standart formdan kopyalayınız.

Şekil 4.16: Çoraplık astarı çizimi
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 Düzeltmeleri yapınız.













 Çizgileri tamamlayınız ve düzeltiniz.
 Ağza gelen kenarlara 6 mm ara işi payı
veriniz.
Astar paylarını veriniz.
 Bindirme kenarlarına 10 mm bindirme
payı veriniz.
 Monta kenarlarından 6 mm kısaltınız.
 Istampaları paylarına dikkat ederek
kesiniz.
 Binme paylarına kanallar açınız.
Astar ıstampalarını kesiniz.
 Dış kenarlarına yön çentiği açınız.
 Yüz ıstampasına burun çentiği açınız.
 Yüz uzunluğunun 2/3’ünden başlayarak
geriye doğru kavisle bombe şeklini
standart form üzerine çiziniz.
Bombe ve fort şeklini standart form
 Fort noktasını tespit ediniz.
üzerine çiziniz.
 Fort uzunluğunu işaretleyiniz.
 Standart form üzerine fordun şeklini
çiziniz.
 Bombe ıstampasını kesiniz.
 Monta kenarlarını 8 mm kısaltınız.
 Burun çentiğini açınız.
 Dış kenara yön çentiğini açınız.
Bombe ve fort ıstampalarını kesiniz.
 Fort ıstampasını kesiniz.
 Monta kenarlarını 8 mm kısaltınız.
 Üst orta çentiği açınız.
 Alt çentikleri açınız.
 Kalıp altını bantlayınız.
 Taban formunu çıkarınız.
 Taban formunu kartona çiziniz.
Mostra ıstampasını hazırlayınız.
 Burundan 5 cm geriye doğru 4 mm
kısaltınız.
 Kenarları 2 mm artırınız.
 Mostra ıstampasını kesiniz.
 Istampaları
birbirlerinin
üstüne
yerleştirerek uyumlarını kontrol ediniz
(Şekil 4.17).
Astar ıstampalarını kendi arasında ve
 Astar ıstampalarını yüz ıstampalarıyla
yüz ıstampaları ile kontrol ediniz.
karşılaştırınız.
 Birbiriyle veya yüz
ıstampalarıyla
uymayan astar ıstampalarını yeniden
çıkarınız.
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Şekil 4.17: Astar ıstampaları

 Istampa bilgilerini yazınız.

 Bütün ıstampalara tanıtıcı bilgileri yazınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) Astar şekilleri yüz parçalarının şekilleriyle aynıdır.
( ) Astar için yüz katlama çizgisi burundan 3 mm aşağıya düşürülmekle bombe için
yer açılmış ve içte astar kırışması önlenmiş olur.
( ) Yön çentikleri astarda iç tarafa açılır.
( ) Astarın montaya gelen kenarları sayanın yapışabilmesi için kısaltılır.
( ) Astarların ağza gelen kenarlarına ara işi payı eklenir.
( ) Bağcık delikleri gamba astarı üzerine de işaretlenmelidir.
( ) Mostra vücutta biriken statik elektriğin atılması için kullanılır.
( ) Istampalar üzerine tanımlama bilgileri yazılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
Standart form üzerine astar şeklini tekniğine uygun olarak
1.
çizdiniz mi?
2. Yüz astarı için kartonu katladınız mı?
3. Astar şeklini doğru olarak çizdiniz mi?
Gamba astarını tek kat kartona standart form üzerinden
4.
kopyaladınız mı?
Dil astarını katlanmış karton üzerine tekniğine uygun olarak
5.
çizdiniz mi?
6. İç ve dış yüzey çizgilerini kontrol ettiniz mi?
7. Payları doğru verdiniz mi?
8. Paylara göre ıstampaları düzgün bir şekilde kestiniz mi?
9. Çentikleri doğru yerlere açtınız mı?
10. Bombe ve fort şekillerini standart form üzerine çizdiniz mi?
11. Bombe ve fort ıstampaları için kartonu katladınız mı?
Standart formu katlama kenarına tekniğine uygun olarak
12.
yanaştırıp ıstampaları çizdiniz mi?
13. Kısaltmaları yaptınız mı?
14. Çentikleri açtınız mı?
15. Kesimi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
16. Istampaları kontrol ettiniz mi?
17. Istampaların üzerine bilgilerini yazdınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Orantı Yöntemli Model modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda;
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme soruları ve uygulamalı test ile değerlendiriniz. Bu
değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
1.

Ayakkabı modeli seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Estetik
B) Moda akımı
C) Reklâmlar
D) Aksesuarlar

2.

Aşağıdaki gruplardan hangisi modelin belirlenmesinde etkilidir?
A) Arkadaş grupları
B) Yaş grupları
C) Siyasi gruplar
D) Haberleşme grupları

3.

Ayakkabı modelleri hazırlanırken kaç sezona göre çalışılır?
A) Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere yılda dört sezon
B) İlkbahar-yaz ve sonbahar kış olmak üzere iki sezon
C) Yılda iki yan sanayi ve iki moda olmak üzere dört sezon
D) Hepsi

4.

Resim üzerinden alınan ölçüler kalıp üzerine nasıl aktarılır?
A) Olduğu gibi aktarılır.
B) Her zaman 1,79 ile çarpılarak aktarılır.
C) Kalıp boyuna oranlanarak aktarılır.
D) Pergel kullanarak aktarılır.

5.

Kalıp üzerinde milo başları neden işaretlenir?
A) Yüz orta noktasını bulmak için
B) Kalıp bantlarken yapılması gereken bir işlem olduğu için
C) Orantı kurabilmek için
D) Yönleri karıştırmamak için

6.

Kalıp üzerinden formları çıkardıktan sonra ıstampa çıkarmak için hazırlanan form
hangisidir?
A) İç form
B) Dış form
C) Ara form
D) Standart form
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7.

Burundan geriye doğru 12- 16- 20 mm gibi değişen ölçülerde verilen monta payı hangi
üretim metodu için uygulanır?
A) Rok
B) Dışa monta
C) Good year
D) Düz monta

8.

Yüz ıstampalarında 3 mm ile 5 mm arasında verilen pay hangisidir?
A) Kıvırma payı
B) Monta payı
C) Bindirme payı
D) Esneme payı

9.

Aşağıdakilerden hangisi standart form için söylenemez?
A) Bütün model çizgileri üzerindedir.
B) Astar şekli çizilmiştir.
C) Kıvırma ve ara işi payları işaretlenmiştir.
D) Tanımlama bilgileri yazılmıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi çoraplık astarının tercih sebeplerinden değildir?
A) Gamba astarı küçüleceğinden malzeme tasarrufu sağlar.
B) Farklı renk deriler kullanılarak estetik sağlar.
C) Ayakkabının topuktan sıyrılmasını önler.
D) Arkada dikiş olmayacağı için ayak rahat eder.

11.

Astar ıstampalarına aşağıdaki paylardan hangisi verilmez?
A) Kıvırma
B) Çatı
C) Bindirme
D) Kırpma

12.

Bombenin boyu ne kadar olmalıdır?
A) 30 mm
B) Bombe boyu standarttır.
C) 85 mm
D) Yüz uzunluğunun 2/3’ü

13.

Mostra ıstampası yapmak için ön yapılması gereken işlem hangisidir?
A) Taban formu kartona çizilir.
B) Burundan kısaltma yapılır.
C) Yanlardan ve arkadan artırma yapılır.
D) Kalıp tabanı bantlanır.
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14.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ıstampalar üzerine yazılır?
A) Kaç çift üretileceği
B) Kalıp numarası
C) Müşterinin adı
D) Ökçe yüksekliği

15.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi orantı yöntemiyle model hazırlamak için doğrudur?
A) Seçilen herhangi bir model kalıp üzerine oranlanarak çizilir.
B) Orantı yapabilmek için yüzü parçalı molyer modelleri seçilir.
C) Model için standart boyda kalıplar kullanılır.
D) Astar parçalarının sayısı yüz parçalarının sayısına eşit olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME)
Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda modelinizin ıstampalarını
hazırlayınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Evet

Hayır

Araştırma yaparak modelinizi belirlediniz mi?
Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?
Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?
Temel noktaları işaretlediniz mi?
Resim üzerinden aldığınız ölçüleri kalıba oranladınız mı?
Oranladığınız ölçülere göre kalıp üzerine modeli çizdiniz mi?
Standart formu tekniğine uygun hazırladınız mı?
Yüz ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Astar ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Fort ve bombe ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Mostra ıstampasını doğru çıkardınız mı?
Kesimleriniz düzgün mü?
Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.

45

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cevaplar
Y
D
Y
D
Y
Y

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

Cevaplar
D
D
D
Y
Y
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cevaplar
Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cevaplar
Y
D
Y
D
D
Y
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

2

KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
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