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AÇIKLAMALAR 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 

MODÜLÜN ADI Overlok Makinesinin Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Overlok makinesinde, baskı ayağı basıncının ayarını , 

tansiyon ayarını , dikiş adım ayarını, iğne mili ve lüper 

ayarını, diferansiyel besleme mekanizması ayarını, iplik 

verici ayarını, bıçak ve sürfile genişliği ayarını yapabilme 

becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Overlok makinesinin ayarlarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, overlok makine-

sinin ayarlarını yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Overlok makinesinde baskı ayağı basıncını ayarlaya-

bileceksiniz. 

2. Overlok makinesinde tansiyon ayarını 

yapabileceksiniz. 

3. Overlok makinesinde dikiş adım ayarını 

yapabileceksiniz. 

4. Overlok Makinesinde iğne mili ve lüper ayarını 

yapabileceksiniz. 

5. Overlok Makinesinde diferansiyel besleme 

mekanizması ayarını yapabileceksiniz. 

6. Overlok makinesinde iplik verici ayarını yapabilecek-

siniz  

7. Overlok makinesinde bıçak ve sürfile genişliği ayarını 

yapabileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 
Ortam: Sınıf  gibi öğrencinin kendi kendine veya grupla 

çalışabileceği tüm ortamlar, öğretim materyalleri, overlok 

makinesi ve sektördeki hazır giyim uygulama koşullarına 

cevap verecek donanıma sahip atölyeler. 

Donanım: El takım çantası , anahtar takımı, parça kumaş, 

iplik , dikiş iğnesi,makas , cımbız, alt üst zincir dikiş 

lüperleri, alt ve üst bıçak ,sanayi tipi overlok makinesi. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

   
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Meslek; yaşamımız boyunca, kişiliğimizi ve yeteneklerimizi ifade etme biçimimizdir. 

Meslek seçiminin doğru yapılması, hem genç nüfusun yetenek ve güçlerinin 

değerlendirilmesini hem de ülkenin ekonomisinin güçlenmesini sağlar.  

 

Konfeksiyon makineleri bakım onarımı dalı , ülkemizde özellikle tekstil ve hazır 

giyim sektöründeki gelişmeler, dünya üzerindeki yeri göz önüne alınırsa  gençliğin bu 

mesleğe yönelmesi onların gelecekleri  açısından olumlu olacaktır. 

      

Kişilerin mutlu, huzurlu, başarılı, kendini ifade eden, üretken olabildikleri bir alan 

olan hazır giyim imalat sektöründe olmazsa olmazlardan biri dikim aşamasıdır. Overlok  

makinesi  sektörde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Konfeksiyon imalatında  istenilen amaca 

ulaşabilmek için  kullanılan makinelerin seçimi, bakımı,kullanma şekilleri çok önemlidir. 

 

Kısacası giyim üretiminin istenilen kalite ve kapasitede gerçekleştirilmesi için sanayi 

makinelerinin vazgeçilmezlerinden olan overlok  makinesinin özelliklerini, kullanım alanla-

rını, basit bakım ve onarımını bilmenin yanı sıra  ayarlarının da bilinmesi ve uygulanması 

gerekmektedir. 

 

Bu modülde konfeksiyon makineleri bakım onarım  elemanlarının overlok  

makinesinde yaptıkları  ayarlamaları öğreneceksiniz. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız 

beceriler, bu dalı ve bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak, sonraki 

öğreniminize ve iş yaşamınıza temel oluşturacaktır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında, 

overlok  makinesinde baskı ayağının ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Baskı ayağı ayarını gerektiren durumları araştırınız. Çeşitli kaynaklardan ve 

sektörden bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. OVERLOK MAKİNESİNDE BASKI 

AYAĞI BASINCINI AYARLAMA 
 

1.1. Overlok Baskı Ayağının Ayarlanması 
 

Baskı ayağı basıncının ayarı dikiş sonuçlarını etkiler. Baskı miktarı kumaşa bağlıdır ve 

mümkün olduğunca az olması gerekir. Yüksek devirlerde, yüksek baskıya gerek duyulur. 

Kumaş ve devir sayısı değiştiği zaman, baskı ayağı basıncı yeniden düzenlenmelidir.  

 

Makinenin baskı ayağı basıncının çok yüksek olması durumunda, alt kumaş katı 

transport dişlileri tarafından beslenirken  aşırı sürtünme üst kumaş katının  geride kalmasına, 

kumaş üzerinde iz yapmasına,dikişte  toplama ve büzülmeler görülmesine  sebep olabilir.  

 

Makinenin baskı ayağı basıncının  çok düşük olması durumunda, ayak sekebilir ve 

kısa bir süre her iki katın kontrolü kaybolur, kumaş düzensiz beslenir.  

 

Baskı ayağı basıncı,  dikilecek kumaşın  özelliğine  uygun ,yeterli beslemenin 

sağlanabildiği bir düzeyde ayarlanmalıdır.  

 

Baskı ayağının, iğnenin ön ve arka tarafındaki  kumaşı aynı şekilde tutmasını 

sağlamak gerekir. Transport dişlisi yukarda olduğunda ve kumaşın hareket ettiği pozisyonda, 

kumaş , baskı ayağının alt yüzeyi tarafından tutulmalıdır. 

   

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamaklarına uygun olarak  overlok makinesinde baskı ayağı ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesinde baskı ayağı 

ayarlama 

 El takım çantası , anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik , dikiş iğnesi, makas , 

cımbız, sanayi tipi overlok makinesi  ile 

çalışma ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman  kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 

 

 Makineyi kapatınız.     

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce ,makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olunuz. 

 

Şekil 1.1: Baskı ayağı ayar düğmesi ve yönü  

 
 Baskı ayağını uygun basınçta 

ayarlayınız.  

 Ayar somununu (1) gevşetiniz. 

 Ayar çubuğunu (2)çeviriniz. 

 

 Basıncı arttırmak için, ayar vidasını saatin 

dönüş yönünde  çeviriniz. 

 

 Basıncı azaltmak için,ayar vidasını saatin 

dönüşünün aksi yönünde çeviriniz. 

 

 

 

 

 Basınç,uygun dikiş elde etmeye yetecek 

kadar olmalıdır. 
 
 

 Baskı ayağı milini, strokunun en alt 

konumuna getirerek  kumaşa uygun 

basınç ayarlanmalıdır. 

 Baskı ayağı kolunu yana doğru açmak 

için el çarkını çevirerek iğneyi üst 

noktaya alınız. 

 

 El çarkını, dönüş yönünde  çeviriniz. 

 İğne ,en üst konuma gelmelidir. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mandalı  aşağı doğru bastırınız,daha sonra baskı ayağı kolunu açınız. 

 

 

Şekil 1.2: Baskı ayağı kolunun açılması 

 Baskı ayağı mandalını bırakarak ayağı 

yerine oturtunuz. 

 

Şekil 1.3:  3-4 iplik overlok baskı ayağı oyuğu 

 

 

Şekil 1.4: 5 iplik overlok için baskı ayağı oyuğu 

 Mandalı  aşağı doğru bastırınız,daha 

sonra baskı ayağı kolunu yerine 

dikkatlice oturtunuz. 

 

 

 

 
 İğne mili,en alt konuma  geldiğinde, 

iğne,dikiş plakasındaki iğne deliği 

içerisinde doğru hareket etmelidir.  

 

 

 Baskı ayağındaki iğne deliğinin ,iğne 

plakasındaki iğne deliği ile aynı hiza-

da olduğundan ve dikiş iğnesinin, iğne 

deliğinin ortasında bulunduğun-dan  

emin olunuz. 

 El çarkınını çevirerek baskı ayağı ile  

iğnenin pozisyonunu kontrol ediniz. 
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 İğnelerin baskı ayağına sürtmemesi için 

ayak ayarını yapınız. 

 Ayak ayar vidalarını (1), (2 ) gevşetiniz. 

  İğne ile ayak oyuğunu ortalayınız ve 

Vidaları (1), (2 ) sıkınız .  

 

Şekil 1.5: Baskı ayağı pozisyon ayarı 

 

 Baskı ayağı kolunu ayarlayınız. 

 

Şekil 1.7: Baskı ayağı kolu pozisyonu ayarı 

 

 Vidayı (4) gevşetiniz ve doğru pozisyonu 

ayarlamak için şaftı (3)sağa veya sola 

hareket ettiriniz.bk. Şekil 1.7 

 El çarkını çevirerek baskı ayağı ile  iğnenin 

pozisyonunu tekrar kontrol ediniz. 

 Vidayı (4) sıkınız. 

 

 En yüksek dikiş kalitesini elde etmek 

için baskı ayağı düzgün bir şekilde 

monte edilmelidir . 
bk. Şekil 1.3-1.4 

 

 Baskı ayağının alt kısmı ; iğne plaka-

sının üst kısmına,  tam olarak 

oturmalıdır. 

 

 

Şekil 1.6: Baskı ayağı doğru duruş 

pozisyonu 

 

 
 

 

 Yapılan ayarlamalar sonucu iğne 

baskı ayağına yine de çarpıyorsa baskı 

ayağı kolunu ayarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Baskı ayak milinin alt kısmı,baskı 

ayağı kolunu düzgün bir şekilde 

tutmalıdır.Böylece baskı ayağı kolu 

kolayca tutulup bırakılabilir. 
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 Baskı ayağı basıncının ve pozisyonunun 

uygunluğunun kontrolu için makineye dikiş 

yaptırınız. 

 

 Overlok makinesinde dikilecek 

kumaşın özellikleri ile uyumlu iğne-

iplik kullanınız . 

 Makineyi çalıştırmadan önce , dikiş 

iğnelerinin bükülü,iğne ucunun kırık 

olmadığından ve iğnelerin doğru 

takıldığından  emin olunuz. 

 İpliğin makineye doğru bir şekilde 

takıldığından emin olunuz. 

 Makinenin ayak pedalına hafifçe 

basıp el çarkını bir tur çevirerek baskı 

ayağı ile  iğnenin pozisyonunu kontrol 

ediniz. 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede çalışırken eller ve 

parmaklar iş tutuş pozisyonunda 

olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini elde 

ettiğinizden emin olunuz. 

 İşlemi  farklı kalınlık ve özellikteki 

kumaşlarda birçok defa tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip  tozdan korumak için makinenin  

üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

 Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar, doğru ve hızlı baskı 

ayağı basıncı ayarlama becerisi 

kazandırır. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 Baskı ayağını uygun basınçta ayarlayabildiniz mi?   

3 Baskı ayağı  kolunu  açıp kapatabildiniz mi?   

4 
Baskı ayağı kolunu taktıktan sonra, orijinal konumuna getirebildiniz 

mi? 
  

5 Baskı ayağı basıncının uygunluğunu  kontrol  ettiniz mi?   
 

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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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Baskı ayağı basıncı, kumaş ve devir sayısı değiştiği zaman yeniden 

düzenlenmelidir. 

2. (   )   Baskı   ayağı basıncının ayarı dikiş sonuçlarını etkiler.  Baskı miktarı kumaşa 

bağlıdır. 

3. (   )  İğne mili ,en alt konuma  geldiğinde ,iğne dikiş plakasındaki iğne deliği 

içerisinde doğru hareket etmelidir.  

4. (   )  Baskı ayağının alt kısmı ,iğne plakasının üst kısmına  tam olarak oturmalıdır. 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
5. Makinenin baskı ayağı basıncının çok ……………… olması durumunda; alt kumaş 

katı transport dişlileri tarafından beslenirken, aşırı sürtünme üst kumaş katının geride 

kalmasına ,kumaş üzerinde iz yapmasına , dikişte  toplama ve büzülmeler olmasına 

sebep olabilir.   

6. Makinenin baskı ayağı basıncı çok ……………… olması durumunda;  ayak sekebilir 

ve kısa bir süre her iki katın kontrolü kaybolur, kumaş düzensiz beslenir.  

7. Baskı ayağı basıncını  arttırmak için ayar vidası, saatin ………………. yönünde  

çevrilmelidir. 

8. Baskı ayağı basıncını  azaltmak  için ayar vidası, saatin ..…………………  yönünde 

çevrilmelidir. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında 

overlok  makinesinde  tansiyon ayarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Overlok makinesindeki tansiyonun yapısı ve parçaları  hakkında çeşitli 

kaynaklar-dan ve sektörden bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Overlok makinesindeki tansiyon ayarını  yapmanın  önemi hakkında çeşitli 

kaynak-lardan ve  sektörden  bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. OVERLOK MAKİNESİNDE TANSİYON 

AYARI YAPMA 
 

2.1 Tansiyonun Yapısı 
 

İpliklerin hareketi iplik tansiyonu ayarı ile ilişkilidir.Dikişlerin düzgün olmasına, 

ipliklerin makineye doğru takılmasına, iğne-lüper  zaman ayarlarının doğru olmasına ve 

makine tansiyonlarının kullanılan ipliğe ve dikilecek kumaşa uygun olarak ayarlanmasına 

bağlıdır. 

 

İplik tansiyonu, kumaşın tipine ve kalınlığına ,dikiş ipliğine ,dikiş  adım uzunluğuna 

ve diğer etkenlere göre ayarlanmalıdır.Bu yüzden tansiyon somunlarının veya iplik 

kılavuzlarının basıncı her durum için ayrı ayrı ayarlanmalıdır. 

 

Overlok makinelerinde ipliklerin bağlantı noktalarının yerinde olması dikiş kalitesini 

arttırmaktadır.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Aşağıda 3,4,5 iplik overlok makinalarındaki iplik tansiyonu ve dikiş görünümleri 

verilmiştir.Dikkatli bir şekilde inceleyiniz.bk. Şekil 2.1 ,  Şekil 2.2  , Tablo 2.1 

 

 

Şekil 2.1: İplik overlok makinalarındaki iplik tansiyonu ve dikiş görünümleri  

(3 iplik tansiyon somunları) (4 iplik tansiyon somunları) (5 iplik zincir dikiş tansiyon somunu) 

ÜÇ İPLİK OVERLOK  TANSİYON  SOMULARININ GÖREVİ 

1 no’lu  Somun İğne ipliğini kontrol eder. 

2 no’lu  somun Üst  lüper ipliğini kontrol eder.   

3 no’lu  somun Alt lüper ipliğini kontrol eder. 

DÖRT  İPLİK OVERLOK  TANSİYON SOMULARININ GÖREVİ 

1 no’lu  Somun Sol iğnedeki  ipliği kontrol eder. 

2 no’lu  somun Sağ iğnedeki ipliği kontrol eder. 

3 no’lu  somun Üst  lüper ipliğini kontrol eder .  

4 no’lu  somun Alt lüper ipliğini kontrol eder. 

BEŞ  İPLİK OVERLOK TANSİYON SOMULARININ GÖREVİ 

1 no’lu  Somun Sol iğnedeki  ipliği kontrol eder(zincir dikiş iğnesi). 
2 no’lu  somun Sağ iğnedeki ipliği kontrol eder.  
3 no’lu  somun Üst lüper ipliğini kontrol eder. 
4 no’lu  somun Alt  lüper ipliğini kontrol eder. 
5 no’lu  somun Emniyet dikişi ( zincir dikiş) ipliğini kontrol eder. 

Tablo 2.1 : Şekil 2.1’in  açıklamasıdır. 
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2.2. Tansiyonun Parçaları ve Önemi    

  

Şekil 2.2: İğne- lüper tansiyon parçaları (8) İplik kılavuzu (9) Zincir dikiş lüper tansiyon 

 

Tansiyon Yayı Grubu Parçaları 

PARÇA

NO 

PARÇA ADI PARÇANIN ÖNEMİ 

1. Saplama vidası(tansiyon vidası) Tansiyon yayı grubunun makineye montajının 

yapıldığı bölümdür.  

2. Keçe Tansiyon yayı grubunun kaymasını ve  titreşimi 

önler. 

3. Tansiyon diski (pulu) İpliğin yerleştiği bölümdür 

4. Fincan  Tansiyon yayının yerleştirildiği bölümdür. 

5. Yay  İpliğin sıkıştırılıp gevşetilmesini sağlar. 

6. Dişli çark  Yay ayarının sabitlenmesini sağlar. 

7. Düğme(somun) Tansiyon yayı grubunun ayarlanmasını sağlar 

8. İplik klavuzları  İpliğin düzgün geçirilmesini sağlarlar. 

9. Zincir dikiş lüper tansiyon  

parçaları 
Zincir dikiş lüperinin iplik ayarının yapılmasını 

sağlar. 

Tablo 2.2:  Overlok tansiyon parçaları ve parçaların önemi 

 

2.3. Dikiş Ayarı 
 

İstenilen nitelikte bir dikiş elde edebilmek için ipliklerin gerginlikleri çok iyi 

ayarlanmalıdır.  

 

İplik tansiyonlarının kullanılan ipliğe göre gergin olması durumunda; lüperler  ipliği 

yakalayamaz, dikiş oluşumunda atlamalara , ipliğin kopmasına neden olur. Böyle bir sorunla 

karşılaşıldığında iplik gerginliği  tansiyon  düğmelerinden azaltılmalıdır. 

 

İplik tansiyonlarının kullanılan ipliğe göre gevşek olması durumunda, dikiş 

mukavemeti azalır, dikiş açılmalarına  neden olur. Overlok dikişinde böyle bir sorunla 

karşılaşıldığında ipliğin bolluğu azaltılmalıdır. 

 

Dikiş ayarı yapılırken, hangi iplikte sorun varsa o ipin tansiyon düğmeleri sıkılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem basamaklarına uygun olarak overlok makinesinde tansiyon ayarını yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Dikiş ayarı yapma 

 
 Dikimi yapılacak  kumaş,kumaşa uygun  

iplik ve dikiş iğnesi  ,makas , cımbız, sanayi 

tipi overlok makinesi  ile çalışma ortamını 

hazırlayınız. 

 

 

 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması 

için ortamın eksiksiz hazırlanma-sına 

özen gösteriniz. 

 Overlok makinesinde dikilecek 

kumaşın özellikleri ile uyumlu iğne-

iplik kullanınız . 

 Makineyi çalıştırmadan önce , dikiş 

iğnelerinin bükülü,iğne ucunun kırık 

olmadığından ve iğnelerin doğru 

takıldığından  emin olunuz. 

 İplikleri  makinenin özelliğine uygun 

takınız. 

 

 İpliğin makineye doğru bir şekilde 

takıldığından emin olunuz. 

 
Not:İlk etapta farklı renk iplikler  

kullanırsanız  hangi ipliğin  tansiyon 

ayarını yapmanız  gerektiğini kolayca 

bulabilirsiniz. 

 
 İpliğin makineye hatalı takılması, 

ipliğin kırılmasına ,dikiş atlama-

larına veya başka dikiş kusurlarına 

neden olabilir.Bu nedenle  iplik 

takma şemasına bakınız ve ipliği 

düzgün bir şekilde takınız. 

 
 Makinenin ayak pedalına hafif çe 

basıp el çarkınını  bir tur çevirerek  

çarpan bir yer olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 Test dikişi alınız. 

 Dikişteki iplik bağlantı yerlerini,dikiş 

görünümünü  kontrol ediniz. Bk.Şekil 2.1 

 

 Dikimi yapılacak kumaş ve iplik 

kullanılmalıdır. 

 İpliklerin bağlantı yerlerinde sorun 

varsa o iplik dikkatle tespit edilip 

ayarlanmalıdır.  

 Tansiyon ayar düğmesinden  tansiyonu 

ayarlayınız. 

 İpliklerin hareketi iplik tansiyonu 

ayarı ile ilişkilidir.  
bk. Şekil 2.3 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 2.3: Tansiyon somun ayarı ve yönü 

 

 İplik tansiyonunu arttırmak için ayar somununu, saatin dönüş yönünde çeviriniz. 

 İplik tansiyonunu  azaltmak için somunu, saat dönüşünün ters yönünde çeviriniz. 

 

 Yapılan  dikiş ayarlamalarının kontrolü için 

makineye dikiş yaptırınız. 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve 

parmaklar  iş tutuş pozizyonunda 

olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesi elde 

ettiğinizden emin olunuz. 

 

 İşlemi  farklı kalınlık ve özellikteki kumaş 

ve ipliklerde  birçok defa tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip  tozdan korumak için makinenin  

üzerine kılıfını koyunuz 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz. 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı baskı 

ayağı basınçı ayarlama becerisi 

kazandırır. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 Tansiyonun  yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?   

3 Tansiyon parçalarının isimlerini ve önemini kavradınız  mı?   

4 İplik tansiyon ayarlarını yapabildiniz  mi?   

5 Dikiş ayarını yapabildiniz mi?   

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Dikişlerin düzgün olması, ipliklerin makineye doğru takılmasına,iğne-lüper  

zaman    ayarlarının doğru olmasına ve makinenin tansiyonlarının kullanılan ipliğe ve 

dikilecek kumaşa uygun olarak ayarlanmasına bağlıdır.Bebeğin boyuna uygun gövde 

teli seçilir. 

2. (   ) İplik tansiyonu kumaşın tipine ve kalınlığına ,dikiş ipliğine ,dikiş  adım 

uzunluğuna, ve diğer etkenlere göre ayarlanmalıdır. 

3. (   ) İplik tansiyonunu arttırmak için ayar somunu, saat  dönüşünün ters yönünde 

çevrilmelidir. 

4. (   ) İplik tansiyonunu  azaltmak için ayar somunu, saat dönüşünün ters yönünde 

çevrilmelidir 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
5. İplik tansiyonlarının kullanılan ipliğe göre……………..… olması durumunda; 

kavrayıcılar ipliği yakalayamaz, dikiş oluşumunda atlamalara , ipliğin kopmasına 

neden olur. 

6. İplik tansiyonlarının kullanılan ipliğe göre………………. olması durumunda dikiş 

mukavemeti azalır, dikiş açılmalarına  neden olur. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında 

overlok  makinesinde dikiş adım  ayarını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Overlok makinesinde dikiş oluşumunu inceleyerek  iplik sayılarına göre dikiş 

oluşum aşamalarını tablo şeklinde hazırlayıp sınıf panosunda arkadaşlarınızla 

paylaşınız 

 Dikiş adım ayarının ne amaçla yapıldığını  çeşitli kaynaklardan ve sektörden  

bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

3. OVERLOK MAKİNESİNDE DİKİŞ ADIM 

AYARINI YAPMA 
 

3.1. Overlok Makinesinde Dikiş Oluşumu 
 

Overlok makinelerinde, dikiş oluşumu için aynı anda birçok işlev bir arada yerine  

getirilir. Kumaş, baskı ayağı ve transport  dişlileri arasına yerleştirilir ve önce bıçaklar 

sayesinde  kumaşın kenarı kesilip düzeltilirken iğneler ve lüperler, kumaşın üstünde dikişleri 

oluşturmaya başlar.  

 

Dikiş oluşumu; lüperin, iğne ipliği ilmeğini yakalaması ile meydana gelir. 

 

İğne-lüper hareketleri ve görünümü  Dikiş oluşum aşamaları 

 

Şekil 3.1: Dikiş oluşumunda ilk aşama 

 İğne,kumaşı deler ve aşağı doğru iner.  

 Yukarıya hareketi sırasında bir iplik 

halkası oluşturur. 

 Alt kavrayıcı( lüper) ,iplik halkasını 

yakalar. 

 Aynı zamanda taşıdığı alt ipliği içinden 

geçirir. bk. Şekil 3.1 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 3.2: Dikiş oluşumunda ikinci aşama 

 

 Üst kavrayıcı( lüper) ,bu alt ipliği yakalar 

ve yerinde tutar. 
 Hareketin devamında taşıdığı üst ipliği 

bir zincir halkası yardımıyla iğneye 

getirir.bk.  Şekil 3.2 

 

 

 

Şekil 3.3: Dikiş oluşumunda son aşama 

 

 Her iki kavrayıcının geriye hareketinde 

,iğne ipliği halkası ,alt kavrayıcıdan 

düşer ve onun ipliği ile bağlanır. 

 İğne ve kavrayıcı,yine başlangıç 

durumuna döner. 

 Üst kavrayıcı( lüper), iplik 

halkasını,baskı ayağının  zincir 

halkasına  geçirir. Böylece dikişin ve 

kumaşın büzülmesi önlenir. 

 Transport hareketi sırasında dikişler 

sürekli olarak  zincir halkasından çekilir. 
bk. Şekil 3.3 

  

Tablo 3.1:Overlok  makinesinde diliş oluşum aşamaları 

 
 

 

3.2. Overlok Makinesinde Dikiş Adım Ayarı  

 
Dikiş adımı, dikiş mukavemetinde, dikiş görünümünde ve esnek kumaşlarda dikiş 

esnekliği üzerinde doğrudan etkilidir. 

 

Genellikle daha sık dikiş, daha yüksek dikiş mukavemeti anlamına gelmektedir. Dikiş 

ilmeklerinin sayısı arttıkça esneklik de artar . Ancak dikiş adımı sayısının sınırsız arttırılması 

dikişin toplanmasına yol açar, kumaşı zedeler ve esneklik tam anlamıyla sağlanamaz.  Bazı 

durumlarda dikiş adım sıklığının arttırılması kumaşta hasara ve dolayısıyla dikişin 

zayıflamasına yol açabilir.  
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Dikiş sıklığındaki artış, daha yüksek mukavemet ve daha elastik dikişler sağlarken 

giysiyi dikmek için ihtiyaç duyulan iplik miktarını da artıracaktır.  

 

Dikilen kumaşın kendi  esneme sınırı ve  emniyet payı ile yapılan bir hesaplama iplik  

tüketimini azaltabilir ve üretimi arttırabilir.  

 

Düşük dikiş adım sıklığında çalışılırken daha kuvvetli iplik kullanılmalıdır. Bu da iğne 

hasarlarına yol açma olasılığı bulunan daha kalın iğne kullanımını gerektirir.  

 

Dikiş adım ayarı yaparken  kumaşın türü ve  gramajı, iplik  türü, gerilmeler gibi 

faktörler göz önüne alınmalıdır.  

 

Dikiş esnekliği ile kumaş üzerindeki dikiş, giyinme sırasında meydana gelebilecek 

tüm zorlanma ve gerilmelere karşı bozulmayacak kadar esnek yapıya sahip olmalıdır (Örnek 

olarak boğazlı kazağın giyilişini gözünüzün önüne getiriniz). Bu husus özellikle esnek 

kumaşlarda daha da belirgindir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamaklarına uygun olarak overlok makinesinde dikiş adım ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesinde dikiş adım ayarı  

yapma 

 
 El takım çantası , anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik,dikiş İğnesi,makas , cımbız, 

sanayi tipi overlok makinesi  ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 

 Makineyi kapatınız. 

  

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce ,makinenin 

elektirik enerjisini kestiğinizden ve 

motorun tamamen durduğundan emin 

olunuz. 

 Makinenin yan kapağını ( kumaş plakası) 

açınız. 

 

 

Şekil 3.4: Yan kapağı açıp kapama 

 

 Mandala dikkatli bir şekilde basınız. 

 

 
 Yan kapağı( kumaş plakasını ) açmak 

için kapak mandalını  aşağı doğru 

bastırınız ve sonra sola itiniz. bk. şekil 

3.4 

 

 

 Adım ayarı (dikiş adım sıklığı) butonuna sol 

elinizin baş parmağı ile bastırınız. 

 El çarkını dönüş yönünde çevirirken basılı 

tutulan butonun içeriye gittiği noktayı 

bulunuz.  

 

 Pozisyonu ayarlamak için kasnak 

döndürülür ve daha sonra kapak 

altındaki düğme basılı tutulurken dikiş 

uzunluğunu ayarlanır. bk. şekil 3.5    

 Parmağınızı butondan kaldırmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Şekil 3.5: Dikiş adım sıklığı ayarı 

 

 El çarkı üzerindeki istediğiniz adım ayar 

numarasını kapak üzerinde bulunan çizgi ile 

aynı hizaya getiriniz. 

 

Şekil 3.6: Dikiş adımı ayarlama 

 

bk. şekil 3.6 

 
 Kasnak üzerindeki uzunluk işareti, 

yaklaşık dikiş uzunluğunu gösterir. 
 Gerçek dikiş uzunluğu ancak deneme 

dikişi ile anlaşılabilir.  
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 Adım ayarını yaptıktan sonra yan kapağı  

kapatınız. 

 

 Kumaş plakasının düzgün bir şekilde 

kapatılmasına dikkat ediniz. 
bk. şekil 3.4 ) 

 Butonu  bırakarak el çarkını dönüş  

 yönünde elle bir tur çeviriniz. 
 

 

  Dikiş adım boyunun kontrolü için deneme 

dikişi yapınız. 

 

 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve 

parmaklar  iş tutuş pozisyonunda 

olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesi ve dikiş adım 

ayarını  elde ettiğinizden emin olunuz. 

 İşlemi  farklı dikiş adım ayarında birçok defa 

tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip  tozdan korumak için makinenin 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı dikiş 

adım ayarı yapma becerisi kazandırır. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 
Overlok Makinesinde Dikiş Oluşumu hakkında yeterli bilgiye sahip 

oldunuz mu? 
  

3 Makinenin yan kapağını( kumaş plakasını)  açıp kapattınız mı ?    

4 
Dikiş adım boyunu istenilen  kriterde ayarladınız mı?  

 
  

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Overlok makinesinde dikiş; iğne ipliği ilmeğinin, lüper tarafından yakalanmasıyla 

oluşur.  

2. (    ) Dikiş adım ayarı yapılırken; kumaşın türü ve  gramajı, iplik  türü, gerilmeler 

gibi faktörleri göz önüne alınmalıdır.   

3. (    ) Dikiş ilmeklerinin sayısı arttıkça esneklik de artar . Dikiş ilmeklerinin sayısı 

azaldıkça esneklik azalır. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında, 

overlok  makinesinde iğne mili ve lüper ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

  
 Overlok makinesinde kullanılan lüper çeşitleri ve görevleri ile ilgili çeşitli 

kaynaklardan ve sektörden bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Overlok makinesinde kullanılan lüper çeşitlerini temin edip lüper çeşitlerinin  

görevlerini yazarak bir tablo hazırlayınız.Hazırladığınız tabloyu sınıf panosunda 

sergileyiniz. 

 

4. OVERLOK MAKİNESİNDE İĞNE MİLİ 

VE LÜPER AYARI YAPMA 
 

4.1. Lüper Tanımı ve Çeşitleri 
 

İğne ipliklerinin oluşturduğu dikiş halkalarını yakalayan ve aynı zamanda taşıdığı alt 

ipliği içinden geçiren zincir dikişi oluşturan parçalara lüper denir. 

 

Makinenin  marka ve modeline uygun lüperler  kullanılmalıdır. 

 

Overlokta Kullanılan 

Lüper Çeşitleri 
Görevleri 

 

ALT  LÜPER 

 

 İğnenin oluşturduğu iplik halkasını yakalar. Aynı 

zamanda taşıdığı alt ipliği içinden geçirir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ÜST LÜPER 

 

 Alt lüperin taşıdığı  alt ipliği yakalar ve yerinde tutar. 

 

 Hareketin devamında taşıdığı üst ipliği bir zincir 

halkası yardımıyla iğneye getirir. 

 

ZİNCİR DİKİŞ LÜPERİ 

 

  Zincir dikiş iğnesinin oluşturduğu  iplik halkasını 

yakalar. 

KÖR DİKİŞ LÜPERİ 

 

 İki  iplikli overloklarda alt lüper ipliğini iğnenin  önüne 

taşıyarak  dikiş oluşumunu sağlar. 

  

   

Tablo 4.1: Overlok makinelerinde kullanılan lüper çeşitleri ve görevleri 

 

4.2. İğne Lüper Pozisyonları 
 

İğnelerin hazırladığı  iplik halkalarının lüperler tarafından yakalanabilmesi için iğne 

ile lüper ve lüperlerinde pozisyonlarının doğru bir şekilde ayarlanması gerekir.  

 

Makine marka ve modeline göre pozisyon değerleri değişebilir bunun için makine 

kullanım kılavuzundaki değerler dikkate alınmalıdır. 

 
 İğne- Lüper Pozisyonları uygun olmadığında; 

 

 Dikişi oluşturan lüper, ipliğe çarpabilir ve ipliğin kopmasına neden 

olabilir. 
 Lüper ile iğne arasındaki mesafenin uygun olmaması veya zamanlama 

probleminin olması nedeniyle iğne ipliği ilmeği yakalayamaz. 

 Lüper aşınmış ise iğne ipliği ilmeğini yakalayamaz. 
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Dikiş oluşumun da ,lüperin iğne ipliği ilmeğini yakalayamaması nedeniyle  dikiş 

atlamaları meydana gelir. Bu da dikiş adımı  uzunluğunun değişmesine, muhtemelen normal 

dikiş uzunluğunun iki katı gibi görünmesine, dikişteki ipliklerin birbirleriyle uygun şekilde 

bağlanamamasına sebep olur. Ürünün kullanımı sırasında dikişin çözülmesine yol açacak 

zayıf bir nokta oluşturur. Şekil 4.1   

 

 

Şekil 4.1: Kilit dikişte atlama yapan dikiş  görünümü 

 

4.3. Dikiş Oluşumu 
 

İğnenin oluşturduğu iplik halkasını lüper yakalar ve dikişi oluşturmaya devam eder 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda overlok makinesinde ,lüper-iğne ,lüperlerin 

birbiri ile pozisyonlarının ve transport dişlilerinin pozisyonlarının ayarını yapmış 

olacaksınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamaklarına uygun olarak overlok makinesinde ,lüper-iğne ,lüperlerin birbiri 

ile pozisyonları ve transport dişlilerinin pozisyonlarının  ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesinde iğne mili ve lüper 

ayarı yapma 

 
 El takım çantası , anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik , dikiş İğnesi,makas  

cımbız,alt,üst ve zincir dikiş lüperi, sanayi 

tipi overlok makinesi ile çalışma ortamını 

hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz. 
 Makine marka ve modeline uygun 

lüperleri kullanınız. 

 Makineyi kapatınız. 

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olunuz. 

 Makinenin üst kapağını açınız.  

 İğne mili yüksekliğini ayarlayınız. 

 Tapayı (3) açınız . 

 Kelepçe vidasını(1) gevşetiniz. 

.      

 

Şekil 4.2: İğne mili yükseklik ayarı 

 

 

bk. Şekil 4.2 

 

 

 İğne milini, üst ölü noktaya getirmek 

için el çarkını  çeviriniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

27 

 

 Makinenin kataloğunda verilen iğne mili 

yüksekliği ölçüsüne göre iğne mili 

yüksekliğini ayarlayınız. 

 

Şekil 4.3 : 3 İplik-4 İplik-5 İplik overlok için 

iğne mili yükselik  mesafesi 

 Makinenin kataloğunda verilen iğne 

mili yüksekliği  teknik  tablosuna 

bakınız.  

 İğnenin ucu ile  iğne plakasının üst 

kısmı arasındaki mesafe, yaklaşık 10 

mm civarındadır.  

 Emniyet dikişi yapan iğne pozisyonuna 

dikkat ediniz. 

 

 El çarkınını çevirerek İğnelerin plaka 

deliklerini ortaladığını kontrol ediniz. 

 

 

Şekil 4.4: Doğru iğne pozisyonu 

 

 İğne mili ;en alt konuma  geldiğinde, 

iğne, iğne dikiş plakası  deliği içerisinde 

doğru hareket etmelidir.  

 Baskı ayağındaki iğne deliğinin, iğne 

plakasındaki iğne deliği ile aynı hizada 

olduğundan ve dikiş iğnesinin, iğne 

deliğinin ortasında bulunduğundan  

emin olunuz. 

 

 

 İğne mili pozisyonunu ayarlayınız. 

 Tapayı (3) kapatınız. 

 Vidayı (1) sıkınız. 

 

bk. Şekil 4.2 

 

 

 Makinenin üst kapağını kapatınız.  

 Makinenin baskı ayağını yana açınız.  

 Baskı ayağı kolunu yana doğru açmak 

için el çarkını çevirerek iğneyi üst 

noktaya alınız. bk. Şekil 1.2 

 Makinenin dikiş plakasını sökünüz.  
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 Makinenin ön kapağını (lüper  kapağını ) 

sürgülü kapağı açınız. 

 

 

Şekil 4.5:  Lüper kapağını açma- kapama 

 

 Ön kapağı ,sağ taraftaki konuma doğru 

itiniz ve açmak için aşağıya çekiniz. 

 
 

 
 
 
 

 Makinenin yan kapağını açınız.  bk. Şekil 3.4 

 Makine ön transport dişlisini sökünüz.     Lüper ayarını daha rahat yapabilirsiniz. 

 Alt lüper kırık veya yıpranmış ise alt lüperi 

değiştiriniz. 

 Vidayı (1) sökerek alt lüperi değiştiriniz. 

 

Şekil 4.6: Alt  lüper değiştirme 

 Lüper yeni ise  değiştirme işlemini 

yapmadan ayarlama yapabilirsiniz. 

 

 

 
 

 Lüperi monte ederken alt lüper sapının, 

alt lüper kolu oyuğunun alt kısmına 

iyice temas ettiğinden emin olunuz. 
 

bk. Şekil 4.6 
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 Alt  lüper ayarı için alt  lüper  kolunun 

vidasını(1) gevşetiniz. 

 

 

Şekil 4.7: Alt lüper –iğne pozisyonu 

 

 Alt lüperi ,en sol taraftaki konumuna 

getirdiğinizde lüperin ucu ile kenar 

iğnesinin orta kısmı arasındaki mesafe 

(A)için makine kılavuzunda belirtilen 

ölçü dikkate alınmalıdır.  

 (A) ölçüsü ortalama 4 mm’dir. 

 

 

 

 

 

 Makinenin kataloğunda verilen alt lüper –

iğne mesafelerine göre lüperi ayarlayınız . 

 

Şekil 4.8: Alt lüper –iğne pozisyon ayarı 

 

 Alt lüper kolunun vidasını(1) sıkınız. 

 Kenar iğnesinin iğne siperini  ayarlayınız. 
 

 

 

 Makinenin kataloğunda verilen alt 

lüper- iğne pozisyonu  teknik  tablosuna 

bakınız. 

 Alt lüper sağdan sola hareket ettiğinde 

ve lüper ucu ,kenar iğnesi / sağ iğneye 

yaklaştığında, yaklaşık 0,03-0,05 mm 

‘lik bir mesafe olmalıdır. 

 Lüperi ileri geri hareket ettirerek gerekli 

ayarlamayı yapabilirsiniz. 

 Şekil 4.8’de belirtildiği gibi orta 

kısmına hareket ettiğinde yaklaşık 0.03-

0.05 mm’ lik mesafe bulunmalıdır. 
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Şekil 4.9: Alt lüper kenar iğnesinin, iğne 

siperinin ayarlanması 

 

 
 Aynı anda ,iğneyi öne doğru itmek ve 

iğne ile alt lüperin ucu arasında 

 0,0-0,05 mm’lik bir mesafe oluşturmak 

için arka iğne siperinin  (1) 

pozisyonunu ayarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ayrıca ,ön iğne siperi  ile iğne arasında 

0,1-0,2 mm’lik bir mesafe oluşturmak 

için ön iğne siperinin  (2)  pozisyonunu 

ayarlayınız. 

 

 Üst  lüper kırık veya yıpranmış ise üst  

lüperi değiştiriniz. 

 

 Vidayı(1) sökerek üst lüperi değiştiriniz. 

 

Şekil 4.10: Üst lüper değiştirme 

 

 Lüper yeni ise  değiştirme işlemini 

yapmadan ayarlamayı yapabilirsiniz. 
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 Makinenin kataloğunda verilen üst lüper –

iğne mesafelerine göre lüperi ayarlayınız. 

 Üst lüper  kolu vidasını ( 1 ) ve lüper 

vidasını( 2)gevşetiniz 

 

 

Şekil 4.11: Üst lüper ayarı 

 

Şekil 4.12: Üst lüper –iğne pozisyonu 

 

 

Şekil 4.13: Üst lüper ile alt lüper arasındaki 

mesafenin ayarı 

 Üst  lüper  kolu  vidasını  (  1 ) ve lüper 

vidasını( 2)sıkınız.. 

 

 

 Makinenin kataloğunda verilen üst 

lüper ve  iğne pozisyonu  teknik  

tablosuna bakınız. 

 
bk. Şekil 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Üst lüper,en yüksek konuma getiril-

diğinde, lüper ile iğnenin orta kısmı 

arasındaki ( a) mesafe  ayarlanmalıdır. 

 (a) ölçüsü ortalama 4 -4,5 mm’dir. 

 

bk. Şekil 4.12‘e bakınız. 

 
 

  Üst lüper ,alt lüperin arka kısmının 

içerisinden  geçerken  üst lüper ile alt 

lüper arasındaki mesafenin  ne kadar 

olması gerektiğini belirlemek için şekil 

4.13‘a bakınız. 

 

 
  bk. Şekil 4.11 
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 Beş iplik overlokta emniyet dikişi (zincir 

dikiş)  lüperi ,kırık veya yıpranmış ise 

lüperi değiştiriniz. 

 

 

Şekil 4.14: Zincir dikiş lüperinin değiştirilmesi 

 

 Vidayı(1) sökerek  zincir dikiş  lüperini 

değiştiriniz. 

 

 Lüper yeni ise  değiştirme işlemini 

yapmadan ayarlamayı yapabilirsiniz. 

 

 

 

 Lüperi monte ederken zincir lüperinin , 

zincir  lüper kolu oyuğunun alt kısmına 

iyice temas ettiğinden emin olunuz. 

 
bk. Şekil 4.14 

 
 

 Makinenin kataloğunda verilen zincir  

lüper-iğne  mesafelerine göre lüperi 

ayarlayınız .  

 Vidayı (1) gevşetiniz. 

 

 

Şekil 4.15: Zincir lüperi ile zincir iğnesi 

pozisyonu 

 

 Vidayı (1) sıkınız.   

 

 Zincir lüperi ,en sol taraftaki konu-

muna getirdiğinizde ,zincir dikiş lüperin 

ucu ile zincir dikiş iğnesinin orta kısmı 

arasındaki mesafe 1.5-1.8  mm 

olmalıdır.  

 

 

 Lüperin ucu , zincir dikiş iğnesinin orta 

kısmına getirildiğinde,  lüperin ucu ile 

iğne kanalı arasındaki mesafe 0-0,0,5 

mm olmalıdır. 
 

bk. Şekil 4.14 
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Şekil 4.16: Lüper ucunun hareket rotası ayarı 

 

 Zincir dikiş lüperi, dikiş oluştururken elips hareketi yapar.Bu hareketi iğne kalınlığına 

göre azaltmak veya arttırmak gerekir. 

 

 Lüper ucunun hareket rotasını  ayarlayınız. 

 Dikiş  makinasının arka kapağını(1) açınız. 

 Vidayı (3) bir miktar gevşetiniz.  

 Ayar vidasını (2) çeviriniz. 

 Ayarlamadan sonra ,vidayı (3) sıkınız.  

 Arka kapağı (1) kapatınız. 

 Zincir lüperi iğne siperini  ayarlayınız. 

 Vidaları (3),(4) gevşetiniz. 

 Ayarlamayı yapınız. 

 

Şekil 4.17: Zincir lüperi iğne siperi ayarı 

 

 Vidaları (3),(4) sıkınız. 

 Makinenin kataloğunda verilen zincir 

lüperi -  iğnesi  pozisyonu için  teknik  

tabloya bakınız. 

 İğnenin kalınlığını değiştirirken  veya 

lüperin ucunun öne ve arkaya doğru 

olan hareket miktarını ayarlarken  Şekil 

4.16 ‘ a bakınız.  

 Vidayı (3) tamamen gevşetmeyiniz. 

 Hareket miktarını arttırmak için vidayı, 

(+) yönünde çeviriniz. 

 Hareket miktarını azaltmak için vidayı, 

 (-) yönünde çeviriniz. 

 Ayarlamadan sonra vidaları 

sıktığınızdan emin olunuz. 
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Şekil 4.18: Arka- ön iğne siperi ile iğne 

arasındaki mesafe ayarı 

 

 

 Zincir dikiş iğnesi,strokunun en alt 

ucuna ulaştığında arka iğne siperi ile 

iğne arasındaki mesafe 0-0,0,5 mm;Ön 

iğne siperi ile arasındaki mesafe ise 0,1-

0,2 mm olmalıdır. 

 
bk. Şekil 4.17, 4.18 

 

 Transport dişlilerini  değiştiriniz.  

 Vidayı (1) gevşetiniz. 

 Ana transport dişlisini (4) değiştiriniz. 

 Vidayı (2) gevşetiniz. 

 Diferansiyel transport dişlisini (3) 

değiştiriniz. 

 Transport dişlilerini değiştirdikten sonra 

vidaları hafifçe sıkınız. 

 

Şekil 4.19: Transport dişli değiştirme 

 

 Yıpranan dişli , kumaş özelliklerine 

uygun transport dişli sıklıklarının 

kullanılması durumunda transport  

dişlileri değiştiriniz.  

 
bk. Şekil 4.19 

 
 Transport dişlilerinin pozisyonunu 

ayarlandıktan sonra sıkınız. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Transport dişlilerinin  pozisyonlarını 

ayarlayınız. 

 

Şekil 4.20: Transport dişlilerinin iğne 

plakasının üst konumundaki pozisyonu 

 

 

 

 
 Transport dişlilerinin uç kısmının iğne 

plakasının üst konumundan 0.8-1 mm 

yukarıda olduğundan emin olunuz.   

 

 
bk. Şekil 4.20 
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 El çarkını çevirerek  diferansiyel transport 

dişlilerini (1)  ve ana transport dişlilerini(2) 

üst konumuna getiriniz. 

 

Şekil 4.21: Transport dişlilerinin iğne 

plakasının alt konumundaki pozisyonu 

 

 El çarkını çevirerek  diferansiyel transport 

dişlilerini (1)  ve ana transport dişlilerini(2) 

alt konumuna getiriniz. 

 Ayarlamadan  sonra  vidaları (1)ve (2) 

sıkınız.  

 Transport dişlilerinin seviyesini (eğim 

miktarı) ayarlayınız. 

 

Şekil 4.22: Transport dişlilerinin seviye ayarı 

 

 Vidayı(2) gevşetiniz. 

 Transport dişlilerinin seviyesini ayarlamak 

için şaftı (1) çeviriniz. 

 Vidayı(2) sıkınız. 

 Yardımcı(diferansiyel) transport 

dişlilerinin yüksekliğinin ayarlayınız.  

 

Şekil 4.23: Diferansiyel transport dişlilerinin 

yükseklik  ayarı 

 Transport dişlilerinin uç kısmının, iğne 

plakasının üst kısmı ile aynı hizada  

olduğundan emin olunuz. 
bk. Şekil 4.21 

 

 
 El çarkını çevirerek   transport 

dişlilerinin doğru pozisyonda olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

 
bk. Şekil 4.19 
 

 
 Transport dişlilerinin hareketi sırasında 

dişliler ,daima havada yatay pozisyonda 

olmalıdır. 

 

 

 

 
 Dişlilerin seviyesini ayarlarken veya 

bazı özel durumlarda,transport dişlileri 

öne veya arkaya doğru eğilmelidir. 

 

 

 

 
  bk. Şekil 4.22 

 

 
 Yardımcı transport dişlileri, ana 

transport dişlilerinin 0.5 mm 

aşağısında olmalıdır (Standart ayar). 

 

 
  bk. Şekil 4.23 
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 Vidayı (2) gevşetiniz. 

 Yardımcı transport dişlilerinin yüksekliğini 

ayarlayınız. 

 Dikiş plakasını takınız.  

 Makinenin ön ve yan kapaklarını kapa-

tınız. 

 Kapaklar  kapattıktan sonra kapak ve 

diğer parçalar arasında herhangi bir 

temasın olup  olmadığını kontrol ediniz. 

 Baskı ayağını yerine  oturtunuz. 

 El çarkını çevirerek baskı ayağı ile  iğnenin 

pozisyonunu,  ayrıca başka çarpan parçanın 

olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Baskı ayağı kolunu taktıktan sonra 

orijinal konumuna getirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Yapılan lüper-iğne  mesafe ayarları,lüper 

mesafe ayarları ve transport dişlilerinin  

pozisyonlarının  kontrolü için deneme 

dikişi yapınız. 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve parmaklar  

iş tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini yapılan 

ayarlarla  elde ettiğinizden emin olunuz. 

 Yapılan ayarlamaları birçok kez 

tekrarlayınız. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip makineyi tozdan korumak için 

makinenin  üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

 Seri çalışmaya özen gösteriniz. 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı dikiş 

adım ayarı  ayarlama becerisi 

kazandırır. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 
Overlok makinesinde kullanılan lüper çeşitleri ve görevleri hakkında 

yeterli bilgiye sahip oldunuz mu? 
  

3 
Makinenin kataloğunda verilen iğne mili yüksekliği ölçüsüne göre 

iğne mili yüksekliğini ayarladınız mı? 
  

4 
Katalogta verilen alt lüper-iğne ve lüper mesafelerine göre alt lüperi 

ayarladınız mı?  
  

5 
Katalogta verilen  üst lüper-iğne ve lüper mesafelerine göre  üst lüperi 

ayarladınız mı?  
  

6 
Zincir dikiş lüperi, zincir dikiş iğne ve lüper ucunun hareket rotasını 

katalogta verilen  mesafelere  göre ayarladınız mı?  
  

7 
Makinenin  transport dişlilerinin değiştirilmesini ve yüksekliğini  

ayarladınız mı?  
  

  

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Alt lüper,  iğnenin oluşturduğu  iplik halkasını yakalar. Aynı zamanda 

taşıdığı alt ipliği içinden geçirir 

2. (  ) Lüper ile iğne arasındaki mesafenin uygun olmaması veya zamanlama probleminin 

olması nedeniyle iğne ipliği ilmeğini yakalayamaz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. İğne  ipliklerinin oluşturduğu dikiş halkalarını yakalayan ve aynı zamanda taşıdığı alt 

ipliği içinden geçiren zincir dikişi oluşturan parçalara …………… denir.  

4. Dikiş oluşumunda lüperin iğne ipliği ilmeğini yakalayamaması nedeniyle 

.………………….. meydana gelir.             

 

 

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. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında  

overlok  makinesinde, diferansiyel besleme mekanizması ayarını yapabileceksiniz. 

 

 
 
 Overlok makinesinde  diferansiyel ayarı  yapılmasını gerektiren durumları, 

çeşitli kaynaklardan ve sektörden  bilgiler toplayıp çalışmalarınızı sınıf içinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

5. OVERLOK MAKİNESİNDE 

DİFERANSİYEL BESLEME MEKANİZMASI 

AYARINI YAPMA 
 

5.1. Diferansiyel Besleme Ayar Bilgisi 
 
Diferansiyel besleme oranı ,ana kumaş dişlisi ile diferansiyel kumaş dişlisi arasındaki 

hareketlerin oranıdır. 

 

Diferansiyel hareket, alt kumaş katını, üst kumaş katına uyum sağlayacak şekilde 

hafifçe uzatarak besleme yapabilir. 

 

Ana kumaş(arka transport ) dişlisinin hareketi diferansiyel kumaş (ön transport ) 

dişlisi hareketinden fazla ise dikiş sırasında kumaş  uzayıp gerilecektir. Aksi durumda da  

kumaş toplanıp büzülecektir. 

 

Overlok makineleri  diferansiyel transport mekanizmalarına sahiptir. Burada transport 

dişlileri bağımsız olarak ayarlanabilir. Genellikle ön transport dişlisi, arka transport 

dişlisinden daha fazla kumaş besleyecek şekilde ayarlanır. Bu toplama hareketi kumaşın 

gerçek uzunluğuna dönmesine yardımcı olur. 
                      

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.2. Kumaş Büzgü ve Gerdirme Kullanım Alanları  
 

Büzgü ayarı, esnek kumaşların dikiminde ön transport dişlisinin (diferansiyel ayarı) 

hareketini arttırarak  dikilecek malzemenin esneyip formunun bozulmasını önler. 

 

Büzgü ayarı, omuz birleştirme, kol takma,yan dikiş,yaka ve kol bantlarının 

takılmasında  vb. dikişlerde kullanılır. 

 

Gerdirme  ayarı, esnek olmayan kumaşların dikiminde  ön transport dişlisinin 

(diferansiyel dişlisinin) hareketini azaltarak dikilecek malzemenin toplanıp büzülmesini, 

formunun bozulmasını önler. Gerdirme ayarı, esnek olmayan dokuma kumaşların birleştirme 

dikişlerinde kullanılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamaklarına uygun olarak overlok makinesinde diferansiyel besleme ayarı 

yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesinde diferansiyel besleme 

ayarı  yapma 

 
 El takım çantası , anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik , dikiş iğnesi,makas , cımbız, 

sanayi tipi overlok makinesi  ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması 

için ortamın eksiksiz hazırlanmasına 

özen gösteriniz. 

 

 Makineyi kapatınız. 

 

 Makinenin bakımı  ve ayarlamaları 

işlemlerinden önce makinenin 

elektrik enerjisini kestiğinizden ve 

motorun tamamen durduğundan emin 

olunuz. 

 Makinenin yan kapağını açınız. 
bk. Şekil 3.4  

 

 

Şekil 5.1: Diferansiyel besleme ayar somunu 

 
 Diferansiyel besleme oranını ayarlamak için kontra somununu(2) gevşetiniz. 

 Ayar  somununu saat yönünde  çevirerek gevşetiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

42 

 

 Dikimi yapılacak kumaşa ve dikim yerine uygun gerginlik,esneklik  ayarını  yapınız. 

 Kumaşı gerdirmek için kolu yukarı, büzmek için kolu aşağı alınız. 

 

 

Şekil 5.2: Diferansiyel besleme ayar kolu 

 

 İnce ayar yapmak istenildiğinde diferansiyel 

besleme dakika ayar vidasını kullanınız. 

  Dakika ayar  vidasını (3) Şekil 5.2’de    

gösterildiği gibi çevirin.  

 

 

 Ayar tamamlandıktan sonra kontra somununu 

(2) sıkınız. Şekil 5.2 
bk. Şekil 5.2  

 Makine yan kapağını  kapatınız. bk. Şekil 3.4  

 

 Diferansiyel besleme ayarı  kontrolü için 

deneme dikişi yapınız. 

 

 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve 

parmaklar  iş tutuş pozisyonunda 

olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini elde 

ettiğinizden emin olunuz. 

 İşlemi  farklı dikiş gerginlik ayarında  ve 

kumaşlarda birçok defa tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip  tozdan korumak için üzerine kılıf 

koyunuz. 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı 

diferansiyel besleme ayarı  yapma 

becerisi kazandırır.  
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
Overlok makinesinde diferansiyel  besleme  hakkında yeterli bilgiye 

sahip oldunuz mu? 

  

3 İstenilen kriterde diferansiyel besleme oranını ayarladınız mı?    

4 
Diferansiyel besleme  ayarını  farklı kumaş  ve gerginlikte  

uyguladınız mı?  

  

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Diferansiyel besleme oranı ,ana kumaş dişlisi ile diferansiyel kumaş dişlisi 

arasındaki hareketlerin oranıdır. 

2. (   ) Büzgü ayarı, esnek olmayan dokuma kumaşların birleştirme dikişlerinde 

kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Ön transport dişlisi, arka transport dişlisinden   daha fazla kumaş besleyecek şekilde 

ayarlanır. Bu toplama hareketi kumaşın ………………….. ….dönmesine yardımcı 

olur. 

4. Omuz birleştirme, kol takma,yan dikiş, yaka ve kol bantlarının takılmasında 

.…………… ayarı kullanılmalıdır. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında 

overlok makinesinde İplik verici ve kam ayarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Overlok makinesinde iplik verici ve kam ayarının, dikiş kalitesine etkisini 

araştınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

6. OVERLOK MAKİNESİNDE İPLİK 

VERİCİ VE KAM AYARI YAPMA 
 

6.1. İplik Verici ve Kamın Tanımı ve Özellikleri 
 
İplik verici; makinanın iğne ve  lüper ipliklerinin düzenli ve sistemli bir şekilde 

geçirilmesini  sağlayan parçalardır.Doğrusal hareket yapar. 

 

Kam; Zincir dikiş lüper ipliğinin düzenli ve sistemli bir şekilde geçirilmesini  sağlayan 

parçalardır. Dairesel hareket yapar. 

 

6.2. İplik Verici ve Kamın Görevleri 
 
İplik verici ve kam, iplik tansiyonlarının hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlayan 

parçalardır. 

 

Tansiyon somunları ile istenilen nitelikte  dikiş kalitesine ulaşılamadığında iplik verici 

ve kam  ayarları yapılarak istenilen nitelikte  dikiş kalitesi elde edilir. 

 

6.3. İplik Verici ve Kamın Ayarları  
 

Overlok makinesinde iplik verici ve kam  ayarları  kullanılan ipliğin esnekliğine 

bağlıdır. İplik esnek olmadığında  iplik vericiler ve kam  yeterli miktarda ipliği iğneye 

taşıyamaz,bunun sonucu olarak İplik bağı kopar,düzensiz olur veya iplik bağı oluşamaz.  

 

Ayarlamaların  yapılmasında  makine marka ve modeline göre teknik tablodan 

yararlanılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem basamaklarına uygun olarak overlok makinesinde iplik verici ve kam  ayarını  

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesinde iplik verici ve kam  

ayarı yapma 

 
 El takım çantası , anahtar takımı, parça 

kumaş, iplik, dikiş iğnesi, makas, cımbız, 

sanayi tipi overlok makinesi  ile çalışma 

ortamını hazırlayınız. 

 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması için 

ortamın eksiksiz hazırlanmasına özen 

gösteriniz.. 

 Makineyi kapatınız. 

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce makinenin elektrik 

enerjisini kestiğinizden ve motorun 

tamamen durduğundan emin olunuz. 

 İğne ipliği verici ayarını  yapınız. 

 Vidaları dikkatli bir şekilde gevşetiniz. 

 

 

Şekil 6.1: İğne ipliği verici  ayarı 

 

A:Üç iplik overlok için iplik verici parçaları 

B: Dört  iplik overlok için iplik verici 

parçaları 

C: Beş iplik overlok için iplik verici parçaları 

  

 

 İğne ipliği tansiyon miktarını ,ok 

yönünde ayarlayınız. 

 (+) İşaretine doğru,iplik tansiyonu 

miktarı artar.  

 (-) İşaretine doğru,iplik tansiyonu 

miktarı azalır.  

 Beş iplikli overlokta  zincir dikiş iğne 

ipliği bağı çok erken oluşmuşsa iplik 

kılavuzunu (a) yönüne doğru hareket 

ettiriniz. 

 Zincir dikiş iğne ipliği bağı çok geç 

oluşmuşsa iplik kılavuzunu (b) yönüne 

doğru hareket ettiriniz. 

 

 

 

 

 

 Makinenin ön  kapağını  açınız.  

 
bk. şekil 4.5   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Lüper ipliği  verici ayarını  yapınız. 

 Vidaları dikkatli bir şekilde gevşetiniz. 

 

 

Şekil 6.2: Lüper  ipliği  verici ayarı 

 

 Vidaları dikkatli bir şekilde sıkınız. 

 Lüper  ipliği tansiyon miktarını ,ok 

yönünde ayarlayınız. 

 (+) İşaretine doğru, lüper ipliği 

tansiyonu miktarı artar.  

 (-) İşaretine doğru, lüper ipliği 

tansiyonu miktarı azalır.  

 

 Makinenin ön  kapağını  kapatınız.  bk. Şekil 4.5 

 Makinenin yan kapağını açınız. bk.  Şekil 3.4   

 Zincir dikiş kam ayarını yapınız. 

 Vidaları dikkatli bir şekilde gevşetiniz. 

 

 

Şekil 6.3: Zincir dikiş kamı  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Zincir dikiş  ipliği tansiyon miktarını, 

ok yönünde ayarlayınız. 
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Şekil 6.4: : Zincir dikiş kam  ayarı 

 

 Kamın iplik yollarına sürtmemesine dikkat 

ederek vidalarını sıkınız. 

 

Şekil 6.5: Kam içinden geçen ipliğin hareket 

mesafesinin ayarı 

 

 (+) İşaretine doğru  lüper ipliği 

tansiyonu miktarı artar.  

 
 

 

 

 (-) İşaretine doğru lüper ipliği tansiyonu 

miktarı azalır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bk. Şekil 6.5   

 

 Makine yan kapağını kapatınız.  bk. Şekil 3.4  

 İplik verici ve kam  ayarı   kontrolü için  

deneme dikişi yapınız. 

 

 

 

 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde ve kullanılacak iplik  ile 

denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve parmaklar  

iş tutuş pozisyonunda olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini  elde 

ettiğinizden emin olunuz. 

  İşlemi  farklı kumaş ve ipliklerle birçok 

defa tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip ve tozdan korumak için üzerine 

kılıfını koyunuz. 

 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar doğru ve hızlı iplik 

verici, kam ayarı yapma becerisi 

kazandırır. 
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KONTROL LİSTESİ 

           
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 
  

2 
Overlok makinesinde iplik verici ve kam  hakkında yeterli bilgiye 

sahip oldunuz mu? 
  

3 
Kullanılan dikiş ipliklerine  uygun iğne ipliği vericilerini  ayarladınız 

mı? 
  

4 
Kullanılan dikiş ipliklerine  uygun  lüper  ipliği  vericilerini  

ayarladınız mı? 
  

5 
Kullanılan dikiş ipliklerine  uygun  zincir dikiş kamını  ayarladınız 

mı? 
  

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Tansiyon somunları ile istenilen nitelikte dikiş kalitesine ulaşılamadığında iplik 

verici ve kam ayarları yapılarak istenilen nitelikte dikiş kalitesi elde edilir.  

2. (  ) Overlok makinesinde iplik verici ve kam ayarları  kullanılan kumaşın esnekliğine 

bağlıdır. 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. İplik verici ; makinanın iğne ve  lüper ipliklerinin düzenli  ve sistemli bir şekilde 

geçirilmesini  sağlayan parçalardır. ………………. hareket yaparlar. 

4. Kam; zincir dikiş lüper ipliğinin düzenli ve sistemli  bir şekilde geçirilmesini  

sağlayan parçalardır. ………………. hareket yaparlar. 

 

 

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. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

51 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7 
 

 

 

 

      
Bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda ,uygun ortam sağlandığında, 

overlok  makinesinde bıçak ve sürfile genişliği ayarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Overlok makinesinde sürfile genişliğinin ayarını gerektiren durumları  

araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Overlok makinesinde sürfile dikişinin oluşumu ve kullanım yerlerini araştırınız. 

Edindiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

7. OVERLOK MAKİNESİNDE BIÇAK VE 

SÜRFİLE GENİŞLİĞİ AYARINI YAPMA 
 

7.1. Sürfilenin Tanımı ve Oluşumu 
 

Dikiş, tek bir parça üzerinde uygulanmışsa  bu kumaş kenarının iplikle kapatılması 

için yapılan işleme sürfile denir.  

 

Kenar temizleme dikişidir. Bir iğne ve bir lüper ipliğiyle oluşturulur. Bu dikiş tipine 

overlok da denir. Adından da anlaşılacağı üzere bir veya daha fazla iplik, kumaş kenarının 

etrafını sarar. Kesim kenarlarının temiz olması, otomatik bir kesim mekanizması yardı-

mıyla sağlanabilir. Makinenin üzerindeki kesme bıçakları dikişten önce kumaş kenarını 

düzeltir.  

 

 

Şekil 7.1: Sürfile dikişi  oluşumu- ön ve arka dikiş görünümü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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7.1.1. Sürfile dikişinin oluşumu  

 
 İğne;kumaşı deler,aşağı doğru iner ve yukarıya hareketi sırasında bir iplik 

halkası oluşturur. 

 Alt kavrayıcı (lüper), iplik halkasını yakalar ve aynı zamanda taşıdığı alt ipliği 

içinden geçirir. 

 Üst kör kavrayıcı ( lüper), bu alt ipliği yakalar ve yerinde tutar.Hareketin 

devamında taşıdığı alt  ipliği ucundaki çengel ile iğneye getirir.Her iki 

kavrayıcının geriye hareketinde, iğne ipliği halkası ,alt kavrayıcıdan düşer ve 

onun ipliği ile bağlanır.İğne ve kavrayıcı,yine başlangıç durumuna döner.Üst 

kavrayıcı,iplik halkasını,baskı ayağının  zincir halkasına geçirir böylece dikişin 

ve kumaşın büzülmesi önlenir.Transport hareketi sırasında dikişler sürekli 

olarak  zincir  halkasından çekilir. 

 

7.2. Sürfilenin Kullanım Yerleri 
 

Kumaş kenarındaki saçaklanmaları önlemek,aynı zamanda kumaş parçalarının 

birleştirilmesi için de kullanılır ( trikolarda, iç giyimde). 

 

Çok yönlü değildir ve genellikle kenar temizleme için ve özellikle pantolon dikiminde 

kullanılır. Bu dikiş yapısı pantolon kenarlarının preslenmesinde iz yapmaz. Seri üretimde 

iplik tasarrufu sağlar.  Kenar temizleme dikişleri çok elastiktir. 
  

7.3. Sürfile Genişlik Bilgisi 
 

Dikilecek kumaşın özelliğine ,istenilen dikiş kalitesine, uygulanacak yere göre sürfile 

genişliği ayarlanabilir. 

 

Dar sürfile ayarı, ince kumaşlarda sadece kenar temizlemede kullanılır. 

 

Geniş sürfile ayarı; kalın kumaşlarda, gevşek dokulu  kumaşlarda,birleştirme 

dikişlerinde kullanılır. 

 

Overlok makinesinde sürfile genişliğinin ayarı , alt ve üst bıçakların ayarlanması ile 

yapılır.  

 

7.4. Bıçakların Tanımı 
 

Bıçaklar, kumaşın dikim kenarlarında pürüzlenen kısımlarını dikimden önce keserek 

dikime hazırlayan  parçalardır. Overlok makinelerinde alt ve üst bıçak bu kesim işlemini 

gerçekleştirir. 
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Resim:7.1: Overlok makinesi alt ve üst bıçağı 

 

7.5. Overlok Makinesi Bıçak Özellikleri 
 

Alt bıçak; sabittir , köreldiğinde (bıçak boyu kısalmamalıdır.) bilenebilir. 

 

Üst bıçak; aşağı yukarı hareket eder,yıpranmalara karşı güçlendirilmiş çelikten 

yapılmıştır(Elmas uçlu bıçakta denilir). Köreldiğinde bilenmez. 

 

7.6. Overlok Makinesi Bıçaklarının Çalışma Sistemi 
 

Alt bıçak sabit,üst bıçak hareketlidir. Üst bıçak iğneden önce aşağı inerek  kumaşı 

keser,iğne ve lüper dikim işlemine geçer. 

 

7.7. Bıçakların Bilenmesi 
 

Sadece alt bıçak bilenir. Bıçağın orijinal açısı korunarak  iç yüzü bilenmelidir.Bıçak 

boyunun kısalması durumunda yeni bıçak kullanılmalıdır. 

 

Bıçağın bilenmesinde bıçağın açısını koruyan bileme aparatı kullanılmalıdır. 

 

                    

Şekil 7.2: Alt bıçak bileme ön ve yan açışı            Resim 7.2: Bileme çarkı ve aparatları  
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7.8. Overlok Makinesi Bıçak Ayarları  
 

Bıçaklar, çabuk yıpranan ve pozisyonları bozulan parçalardandır. Nitelikli bir dikiş 

kalitesi için bıçakların keskinliği önemlidir. 

 

Bıçakların kesim kalitesi kontrol edilmelidir. Kesim kenarında istenilen nitelikte 

görünüm yoksa hangi bıçakta  sorun varsa değiştirilmeli ve bıçak pozisyonları  

ayarlanmalıdır.  

 

Ayrıca sürfile genişliği için bıçak ayarları yapılır. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
işlem basamaklarına göre overlok makinesinde bıçak ayarlarını  yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Overlok makinesi bıçak ayarlarını yapma 
 El takım çantası , anahtar takımı, parça kumaş, 

iplik , dikiş iğnesi,makas , cımbız,alt ve üst 

bıçak, sanayi tipi overlok makinesi ile 

çalışma ortamını hazırlayınız. 

 Dikkat ve zaman kaybı olmaması 

için ortamın eksiksiz 

hazırlanmasına özen gösteriniz. 
 Makine marka ve modeline uygun 

bıçakları kullanınız. 

 

 Makineyi kapatınız. 

 

 Makinenin bakım ve ayarlama 

işlemlerinden önce makinenin 

elektrik enerjisini kestiğinizden ve 

motorun tamamen durduğundan 

emin olunuz. 

 Makinenin baskı ayağını yana açınız.   bk. Şekil 1.2 

 Makinenin ön kapağını açınız.            bk. Şekil 4.5 

 Makinenin yan kapağını açınız..  bk. Şekil 3.4   

 Alt bıçağı değiştirerek bıçağın ayarını yapınız. 

 

Şekil 7.3: Alt bıçağın değiştirilmesi 

 
 Alt bıçak  kütük tespit vidasını (1) gevşetiniz. 

 Alt bıçak kütüğünü (2)sola itiniz ve daha 

sonra vidayı (1) hafifçe sıkınız.  

 Vidayı (9) sökünüz. 

 Eski alt bıçağı (8)çıkarınız ve yeni alt bıçağı 

monte ediniz. 

      

 

 

 
  Alt bıçak yeterli kesim kalitesine 

sahip değilse bıçak bilenir ya da 

yeni bıçak takılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 bk. Şekil 7.5 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Alt bıçak pozisyon ayarını yapınız. 

 

 Alt bıçak yüksekliğini ayarlarken bıçağın  üst 

kenarı ile  iğne plakası  üst yüzeyini aynı 

hizaya getiriniz. 

 

 

Şekil 7.4: Doğru bıçak pozisyonu 

 
 Vidayı (9) sıkınız. 

 Alt bıçak  kütük tespit vidasını (1) gevşetiniz. 

 Alt bıçağı (8) üst bıçağa (4)yaslayınız.  

 Alt bıçak  kütük tespit vidasını (1) sıkınız.  

 Takılan bıçaktan sonra bıçakların 

pozisyon ayarı yapılmalıdır.  

 

 

 
bk.  Şekil 7.4 

 

 

 

 

 
 Alt bıçağın ucunun, iğne plakasının 

üst kısmı ile aynı hizada 

olduğundan emin olunuz. 

 

 

 

 

 

 
 Alt bıçağın(8) üst bıçağa (4)temas 

ettiğinden emin olunuz.  

 
bk. Şekil 7.5  

 Üst Bıçağı değiştirerek ayarını yapınız. 

 

 

Şekil 7.5: Üst bıçağın değiştirilmesi, alt ve üst bıçak 

ayarı 

 

 Üst bıçak  kütük  tespit vidasını (6) gevşetiniz. 

 Üst bıçak kütüğünü (7) sağa itiniz . 

  Daha sonra vidayı (6) hafifçe sıkınız. 

 Üst  bıçak yeterli kesim kalitesine 

sahip değilse yeni bıçak takılır. 

 
 Takılan bıçaktan sonra bıçakların 

pozisyon ayarı yapılmalıdır.  

 
bk. Şekil 7.5 

 

 

 
bk. Şekil 7.4 

 

 Üst bıçağın (4) alt bıçağa (8) temas 

ettiğinden emin olunuz. 
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 Vidayı (3) sökünüz. 

 Üst bıçağı (4) değiştiriniz. 

 Üst  bıçak pozisyon ayarını yapınız. 

 Vidayı (3) hafifçe sıkınız. 

 Üst bıçak kütüğü  alt ölü noktaya  ininceye 

dek el çarkını çeviriniz. 

 Üst bıçak  kütük  tespit vidasını (6) gevşetiniz. 

 Üst bıçak alt bıçağın 0,5 mm üzerine geçecek 

şekilde üst bıçağın pozisyonunu ayarlayınız. 

 Üst bıçak  kütüğünü alt bıçağa doğru 

itiniz,bıçakların birbirine temasını sağlayınız. 

 Vidaları (3 ve 6) sıkınız. 

 

Şekil7.6: Alt ve Üst bıçak  doğru pozisyonu 

 

  Sürfile genişliği  ayarını yapınız.  

 Sürfile genişliği ayarı için öncelikle alt bıçak 

ayarını yapınız.  

 Alt bıçak  kütük tespit vidasını (1) gevşetiniz. 

 Alt bıçak kütüğünü (2) istenilen sürfile 

genişliği için sağa sola hareket ettiriniz. 

 Alt bıçak  kütük tespit vidasını (1) sıkınız.  

 Üst bıçak  kütük  tespit vidasını (6) gevşetiniz.  

 Üst bıçak kütüğünü (7) en alt konumuna 

ininceye dek el çarkını çeviriniz.  

 Üst bıçak kütüğünü (7) alt bıçağın 

pozisyonuna göre ayarlayınız.  

 Vidaları (3 ve 6) sıkınız.  

 Kumaş özelliğine ve dikim uygula-

nacak yere göre sürfile genişliği 

ayarlanmalıdır. 
bk. Şekil 7.5 

 

 Sürfile genişliği azaltılmak istenirse 

sola doğru hareket ettirilir. 

 Sürfile genişliği arttırılmak istenirse 

sağa doğru hareket ettirilir. 
 

bk.  Şekil 7.4 

bk. Şekil 7.5 

. 

 Makinenin ön kapağını kapatınız.             bk.Şekil 4.5 
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 Makinenin yan kapağını kapatınız. bk.  Şekil 3.4 

 Makinenin baskı ayağını yana açınız.  bk. şekil 1.2 

 Makinenin pedalına hafifçe basarak el çarkını 

çeviriniz. 

 Çarpan parça olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Bıçakların   pozisyonları  ve  sürfile ayarının    

kontrolü için  deneme dikişi yapınız. 

 

 

 

 

 İpliklerin doğru geçirildiğinden 

emin olunuz. 

 Dikimi yapılacak kumaş parçası 

üzerinde  denemeler yapınız. 

 Makinede  çalışırken eller ve 

parmaklar  iş tutuş pozisyonunda 

olmalıdır. 

 İstenilen dikiş kalitesini elde 

ettiğinizden emin olunuz. 

 İşlemi  farklı kumaşlarda  ve  sürfile 

genişliklerinde birçok defa tekrar ediniz. 

 Dikiş tamamlandıktan sonra makineyi 

temizleyip tozdan korumak için makinenin 

üzerine kılıfını koyunuz. 

 Öğrendiklerinizi pekiştiriniz.  

  Seri çalışmaya özen gösteriniz 

 Zamanınızı iyi değerlendiriniz. 

 Yapılan tekrarlar size doğru ve hızlı 

bıçak  ayarı  yapma becerisi 

kazandırır. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Kullanılacak malzemeleri çalışma ortamında eksiksiz olarak 

hazırladınız mı? 

  

2 
Sürfile dikişinin oluşumu ve özellikleri ,kullanımı  hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu? 

  

3 
Overlok Makinesinin bıçak çeşitleri ve özelikleri hakkında yeterli 

bilgiye sahip oldunuz mu?  

  

4 
Alt bıçak bileme, değiştirme  işlemini yaparak alt bıçak pozisyonunu  

ayarladınız mı?  

  

5 
Üst  bıçak  değiştirme işlemini yaparak istenilen  kriterde üst bıçak 

pozisyonunu  ayarladınız mı?   

  

6 İstenilen nitelikte sürfile genişliğini ayarladınız mı?   

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Sürfile kenar temizleme dikişidir. Bir iğne ve bir lüper ipliğiyle oluşturulur. 

2. (   ) Overlok makinesinde sürfile genişliğinin ayarı , alt ve üst lüperin ayarlanması ile 

yapılır.  

3. (   ) Bıçaklar, kumaşın dikim kenarlarında pürüzlenen kısımları dikimden önce keserek 

dikime hazırlayan  parçalardır. 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
4. Dikiş, tek bir parça üzerinde uygulanmışsa kumaş kenarının iplikle kapatılması 

maksadıyla yapılan işleme………………denir.  

5. Kumaş kenarındaki saçaklanmaları önlemek ve kumaş parçalarının birlestirilmesi 

için……………..dikişi kullanılır. 

6. Dikilecek kumaşın özelliğine, istenilen dikiş kalitesine, uygulanacak yere göre 

……………… genişliği ayarlanabilir. 

7. İnce kumaşlarda sadece kenar temizlemede……………….. ayarı kullanılır. 

8. Kalın kumaşlarda, gevşek dokulu  kumaşlarda,birleştirme 

dikişlerinde…………………. ayarı kullanılır. 

9. Alt bıçak…………..,üst bıçak………………. üst bıçak iğneden önce aşağı inerek  

kumaşı keser,iğne ve lüper dikim işlemine geçer. 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Baskı ayağı basıncı, kumaş ve devir sayısı değiştiği zaman yeniden 

düzenlenmelidir. 

2. (   ) İplik tansiyonu kumaşın tipine ve kalınlığına ,dikiş ipliğine ,dikiş  adım 

uzunluğuna, ve diğer etkenlere göre ayarlanmalıdır. 

3. (   ) Dikiş ilmeklerinin sayısı arttıkça esneklik de artar . Dikiş ilmeklerinin sayısı 

azaldıkça esneklik azalır. 

4. (   ) Diferansiyel besleme oranı ,ana kumaş dişlisi ile diferansiyel kumaş dişlisi 

arasındaki hareketlerin oranıdır. 

5. (   ) Overlok makinesinde iplik verici ve kam ayarları  kullanılan kumaşın     

esnekliğine bağlıdır. 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 
5 Yüksek 
6 Düşük 
7 Dönüş 
8 Dönüşün aksi 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 
5 Gergin 
6 Gevşek 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Lüper 

4 İplik atlamaları 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 
Gerçek 

uzunluğuna 

4 Büzgü 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3  Doğrusal 
4 Dairesel 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Sürfile 

5 Sürfile 

6 Sürfile 

7 Dar sürfile 

8 Geniş sürfile 

9 
Sabit 

hareketlidir 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 
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