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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili 

MODÜLÜN ADI Oyuncak Kesimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Oyuncak kesimi işlemlerinin anlatıldığı öğrenme 

materyalidir 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK Oyuncak kesimi işlemlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında, tekniğe uygun 

oyuncak kesim işlemlerini yapabileceksiniz 

Amaçlar 

1. Oyuncağı tekniğe uygun olarak kesebileceksiniz. 

2.  Oyuncak parçalarının dikime hazırlık işlemlerini 

tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım:Kumaş, masa, ütü, makas,  kesim masası, oyuncak 

kalıpları kalıp, toplu iğne, mezura, çizgi taşı, makas aydınlık 

bir ortamda bulunmalıdır  

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Oyuncaklar çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirirken onları gerçek 

hayata hazırlar. Çocukların ve oyunların vazgeçilmez araçlarıdır. Oyuncak üretimi bu 

nedenle önemlidir. 

 

Tekstil yüzeyli oyuncak üretiminin istenilen nitelikte gerçekleştirilmesi üretim 

süreçlerinin iyi organize edilmesine bağlıdır. Üretimde organizasyon ve planlama üretimin 

aşamalarını oluşturur. Oyuncak üretiminin aşamalarından birisi de kesim ve dikim öncesi 

hazırlık aşamasıdır.   

 

Kesim öncesi hazırlık, kesim süreci ve dikim öncesi hazırlık işlemleri bireysel 

üretimde ve seri üretimde farklılık gösterir. İşletmelerin üretim politikaları ve sahip oldukları 

makine, teçhizat ile donanım niteliklerine bağlı olarak kesim öncesi hazırlık,  kesim ve dikim 

öncesi hazırlık işlemleri değişkenlik gösterir. 

 

Bu modülle, oyuncak kesimiyle ilgili bilgileri edinerek bu süreçte gerekli olan 

uygulamaları yapacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda oyuncak 

kesimi konusunda bilgilenip uygulama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Oyuncak üretiminde kullanılan tekstil yüzeylerinden herhangi bir tekstil 

yüzeyini seçerek, kesim işleminden önce bu yüzeye hangi işlemler uygulanıyor 

araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarını sınıfla paylaşınız. 

 

1. OYUNCAK KESİMİ 
 

Oyuncak kesimi; oyuncak üretimi için hazırlanan kalıbın, oyuncağın oluşturulması 

istenilen yüzeyde, kesim araçları yardımıyla elde edilme işlemidir. Bu yüzeyler, tekstil 

yüzeyler olabildiği gibi oyuncağın özelliğine göre ahşap, karton vb. materyaller de olabilir. 

 

Resim 1.1: Ahşap yüzey oyuncakta kalıp çizimi 

 

Resim 1.2: Ahşap yüzey oyuncakta kalıp çizimi 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.3: Ahşap yüzey oyuncakta kalıp uygulama kesim işlemi 

1.1. Kullanılan Kumaş Çeşitleri 
Tekstil yüzeylerinden oyuncak üretiminde kullanılan kumaşlar, çocuk sağlığına zarar 

vermeyecek kumaş türleri olmalıdır. Özellikle organik içeriğe sahip pamuk, yün, bambu ve 

keten gibi doğal lifler içeren dokuma, örgü ya da dokusuz kumaş türleri tercih edilmelidir. 

Örneğin; pelüş, kadife, havlu, penye, triko, polar, keçe vb. kumaş türleri kullanılabilir. 

Oyuncak üretiminde kullanılan kumaş türlerinin özellikleri: 

 

 Pelüş: Genel olarak akrilik, polyester, poliproplen gibi sentetik elyafların yanı 

sıra yün ve pamuk gibi doğal liflerden elde edilen kısa ya da uzun tüylü 

kumaşlara pelüş denir. Oyuncak üretiminde doğal liflerden elde edilen pelüşler 

tercih edilmelidir.  

 

 Resim 1.4: Kısa tüylü pelüş 

  

Resim 1.5: Uzun tüylü pelüş 

http://www.safatekstil.net/product.php?id=10126
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Resim 1.6: Pelüş oyuncak örnekleri 

 Pamuk ( koton ) kadife: Tüylendirilmiş pamuk lifinden üretilen düz, fitilli mat 

görünümlü yumuşaklık hissi veren kumaş türüdür.  

 

Resim 1.7: Pamuk ( koton ) kadife 

 

Resim 1.8: Pamuk kadife oyuncak örnekleri 
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Resim 1.9: Pamuk kadife oyuncak örnekleri 

 Havlu: Tek yüzü ya da iki yüzü ilmekli (tüylü) pamuk, keten veya bambu 

lifinden oluşturulan kumaş türüdür. Su emiciliği, yaş dayanıklılığı, boya 

alabilirliği, yıkanabilirlik ve dokunulduğunda yumuşaklık gibi istenilen 

özellikleri taşıyan iplikler; pamuk, keten ve bambudur. Bu nedenle havludan 

yapılmış oyuncaklar banyo oyuncakları olarak kullanılabilir. 

 

Resim 1.10: Havludan oluşturulmuş oyuncak örnekleri 

 Penye (Süprem): Yuvarlak örme makinelerinde, genellikle pamuklu olarak 

üretilen tek katlı düz örgüyle yapılan, tek yüzlü kumaş türüdür. Esnek ve 

yumuşak dokulu olduğundan oyuncak sektöründe kullanılmaktadır. Bireysel 

üretimde özellikle eski penyelerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

http://www.flickr.com/photos/fiyonk/5301106471/
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Resim 1.11: Penye  kumaş   oyuncak 

 Polar: Bir polyester kumaş tipidir. Yumuşak dokusu nedeniyle özellikle dolgu 

oyuncak üretiminde kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.12: Polar kumaştan oyuncaklar 

 

Resim 1.13: Polar kumaştan oyuncaklar 
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 Keçe: Hayvansal liflerden, genellikle yünün ısı, nem, basınç altında sabun, yağ 

vb. yardımıyla birbirlerine kenetlenmesi sağlanarak oluşturulan dokudur. Türk 

el sanatlarının en eski tekniklerinden biri olan tepme keçecilik, orta Asya’dan 

11. yüzyılda batıya göç eden Türkler tarafından diğer sanatlarla birlikte 

Anadolu’ya gelmiş, günümüze kadar ulaşmıştır. Keçe, oyuncak yapımında 

doğal ve sağlıklı olması sebebiyle tercih edilmektedir. 

 

Resim 1.14: Keçe kumaştan oyuncaklar 

 

Resim 1.15: Keçe kumaştan oyuncaklar 

1.2. Kumaş Dokumalarda Oluşan Hatalar 
 

Tekstil yüzeyli oyuncaklarda, kullanılan tekstil yüzeyinin türüne göre kontrol işlemleri 

gerçekleştirilir. Seri üretimde kumaş kontrol işlemlerinde, kumaş kontrol makineleri 

kullanılır. Tekstil yüzeyli oyuncak üretimi yapan firmalarda kumaş ve malzeme kontrolü, 

hammadde giriş bölümünde sorumlu bireylerin koordinasyonuyla gerçekleştirilir. Bireysel 

üretimde kumaş kontrolü, birey tarafından el ve göz koordinasyonu yardımıyla 

gerçekleştirilir.  

 

 Atkı hataları: Atkı ipi incelik-kalınlık farklılığı, atkı kaçığı ya da kopuğu, atkı 

ipinin gevşek – sık olması gibi hata kontroller yapılır. 

 Çözgü hataları: Çözgü ipi incelik kalınlık farklılığı, çözgü ipi gevşekliği ya da 

sıklığı, çözgü kopuğu gibi hata kontrolleri yapılır. 

 Dokuma hazırlık hataları: Terbiye ve apreden kaynaklanan hata kontrolleri. 

 Dokuma hataları: Dokuma makinesinden kaynaklanan kenar yırtılmaları, 

lekelenme, mekik, yabancı madde, desen kayması gibi hata kontrolleri yapılır.  
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 Taşıma ve Depolama Hataları: Kirlenme, lekelenme, yırtılma, delinme ve 

kenar yırtılmaları vb. hataların kontrolleri yapılır. 

 

Resim 1.16: Kumaş kontrol makinesi 

Not: Giyim üretim teknolojisi alanı kesim dalının kumaş kontrol modülünü 

inceleyiniz. 

 

1.3. Kumaşı Kesime Hazırlama Teknikleri  
Oyuncak üretiminde kumaşları kesime hazırlama işlemleri bireysel üretimde farklı, 

seri üretimde farklıdır. Seri üretimde zaman, önemli bir kavram olduğu için kumaşı kesime 

hazırlama öncesi işlemlerde, makineler kullanılmaktadır (Örneğin, kumaş kontrol ve kumaş 

serim makineleri gibi). Bireysel üretimde kumaşı  kesime hazırlama öncesi işlemler elle 

yapılmaktadır. 

 

Oyuncak üretiminde kullanılan kumaşların kesime hazırlama teknikleri: 

 

 Kumaş ıslatma ve kurutma: Özellikle çekme özelliği olan kumaşlar için 

uygulanır. 

 Ütüleme: Kumaşta kesim öncesi oluşan katlanmaları ve kırışıklıkları düzeltmek 

için ütüleme işlemi uygulanır.  

 Kumaşı serimde dinlendirme: Esnek kumaşlarda (örme dokulu kumaşlar), 

serim işleminden sonra kumaşın serim sırasında ki esneme miktarını düzeltmek 

için serim masasında bekletme işlemi uygulanır. 

 

1.4. Oyuncak kesim işlemleri 
Oyuncak kesim işlemleri, seri üretim ve bireysel üretimde tekstil yüzeyler için: 

 

 Kumaş kontrolü yapılarak kumaşı kesime hazırlama 

 Kalıpların kumaşa yerleştirilmesi ya da pastal resminin hazırlanarak kumaş 

yüzeyine yerleştirilmesi 

 Kesim işleminin, kesim araçları yardımıyla  uygulanması sonucu 

gerçekleştirilir. 

http://www.konsankms.com/photcat/photos/05/p_0586_o.jpg
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1.4.1. Kumaşı kesime hazırlama işlemleri  
Kumaşı kesime hazırlama işlemlerini yapabilmek için öncelikle model analizi 

yapılmalı, model analizine göre gerekli olan kumaş türleri ya da tela kullanılacaksa bunlar 

kesim ortamına getirilmelidir. Kalıpla belirlenen kumaş metrajlarına göre kumaş serimi, 

istenilen kumaş türünde yapılmalıdır.  

 

 Kumaş serimi: Kesim işlemi için kumaşlar serim masalarına elle ya da 

otomatik kumaş serim makinesi yardımıyla yerleştirilir. Elle serimde kumaş 

kenarları düzeltilir. Çok katlı kumaş serimlerinde kalıp planı hazırlanır. Esnek 

kumaşlarda serim sonrasında kumaş, yirmi dört saat dinlendirilir. 

 

Resim 1.17: Kumaş serim makinesi ve kumaş serme işlemi 

 Pastal: Üzerine kalıp kesim yerleşim planının konduğu, tek katlı veya çift katlı 

olarak serilmiş, birden fazla kumaş katlarından oluşmuş, kumaş tabakasına 

denir. 

 

Resim 1.18: Kumaşı kesme 

 Kalıp Plan Resmi: Seri oyuncak üretiminde, fazla miktarda kesim yapmak 

amacıyla oyuncak kalıplarının belli bir planda bir araya getirilerek oluşturulan 

bütün  resme denir. Oyuncak farklı renkte ve dokuda yüzelerden oluşuyorsa 

hepsi için ayrı bir  kalıp planı hazırlanır. Kalıp plan  resmi, pastalın en üst 

kısmına yerleştirilerek kesim işlemi uygulanır. 
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Resim 1.19: Oyuncak köpek için kesimde kullanılacak kalıp plan resmi hazırlık örneği 

1.4.2. Kalıpları Kumaşa Yerleştirme İşlemleri  
Oyuncak kalıbı hazırlama elle yapılabildiği gibi piyasada bulunan -her geçen gün 

hızları ve işlevsellikleri artan- çizim programlarıyla oyuncak kalıpları oluşturulur. Bilgisayar 

ortamında oluşturulan kalıpların ekonomik şekilde yerleşim plan resimleride yapılır. 

Oyuncak seri üretiminde tercih edilen uygulamalardır. 

 

Oyuncağın istenilen formda ouşturulabilmesi için hazırlanan oyuncak kalıplarının, 

kumaşa yerleştirme işlemlerinin teknik detaylara dikkat edilerek yapılması gerekir.  

 

Resim 1.20: Oyuncak modeline göre hazırlanmış kalıp parçaları 

Kalıpları kumaşa yerleştirirken ya da kalıp plan resmini hazırlarken dikkat edilmesi 

gereken teknik detaylar : 

 

 Kalıp üzerinde bulunan düz boy ip yönü, verev ip yönü gibi yön çizgilerine göre 

yerleştirme 

 Önce büyük kalıpları daha sonra küçük kalıpları yerleştirme 

 Kalıp parçalarını  adet sayısına göre yerleştirme 
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 Kumaşlardaki tüy, desen ve çizgi takibi gereken parçalarda uygun yer ve yönde 

yerleştirme 

 Kalıpları kumaşa ya da  kalıp yerleşim planına yerleştirdikten sonra teknik 

detaylara göre kalıp yerleşiminin kontrolünü  yapma 

 

Resim 1.21: Kumaşın serim için kenarlarının çıkartılması atkı yönünün düz hat yapılması 

 

Resim 1.22: Oyuncak kalıplarının kumaşa yerleştirilmesi 

 

Resim 1.23: Kalıpların kumaşa geçirilmesi 
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1.4.3. Oyuncak Kesimi 
 

Tekstil yüzeyli oyuncaklarda kesim işlemleri, kesim araçlarıyla yapılır. Kesim araçları 

el makasları,  hızar bıçaklar ya da otomatik kesim makineleridir. Üretimin niteliğine göre 

uygun kesim aracı seçilir. Fabrikasyon üretimde otomatik kesim araçları kullanılırken küçük 

atölyelerde, yuvarlak bıçaklı motorlu makaslar, orta ölçekli üretim yerlerinde dik bıçaklı 

kesim aracı, ince kesimler için hızar bıçaklar kullanılmaktadır. Kesim işlemleri yapılırken 

kesim çizgisinin dışına ya da içine girilmemeli tam kesim çizgisinin üzerinden yapılmalıdır. 

 

Resim 1.24: Elle kesimde kullanılan düz ve sürfile makaslar 

 

Resim 1.25: Yuvarlak bıçaklı kesim aracı  
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Resim 1.26: Dik bıçaklı kesim aracı 

 

Resim 1.27: Dik bıçaklı kesim aracıyla kesim işlemi 
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Resim 1.28: Otomatik kesim aracı 

 
Resim 1.29: Lazer kesim makineleri  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en|tr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://www.godenlaser.net/&usg=ALkJrhjxXrQkkUkmnPOIHLkNcwg2D4s9_g


 

 16 

UYGULAMA FAALİYETİ 

Hazır oyuncak kalıplarından kalıp elde ederek kumaşa geçirme ve kesim işlemlerinin 

uygulamasını yapınız. 
  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hazır oyuncak kalıp parçaları ve kullanacağınız 

kumaş parçalarını çalışma ortamında 

hazırlayınız. 

 Temiz ve aydınlık bir ortam 

sağlayınız.  

 Hazır oyuncak kalıplarından kopyalama yöntemi 

ile oyuncak kalıplarını kopyalayınız. 

 Sırayla parçaları kopyalayınız. 

 Kalıpların dikim payları yok ise dikim payı 

veriniz ve kalıpların kontrolünü yapınız. 

 Kalıp üzerindeki notlara bakarak 

kontrol yapınız. 

  
 Kumaşınızı serim için hazırlayınız.  Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Kesim masasına kumaş serimi yapınız.  Kumaş yönlerine dikkat ediniz. 

 Oyuncak kalıp parçalarının üzerinde bulunan 

işaret ve notlara dikkat ederek kalıp parçalarını 

büyük parçadan küçük parçaya doğru ergonomik 

şekilde kumaşın özelliğine uygun yerleştiriniz. 

 Ekonomik yerleşim planı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kalıp yerleşim planınızı kesim öncesi kontrol 

ediniz. 

 Bilgi konularını gözden geçiriniz. 

 Kalıpların üzerine ağırlık koyarak ya da 

iğneleyerek çizim kalemiyle yüzeye geçiriniz. 

 

 Dikkatli ve özenli olunuz. 

 

 Kesim işlemini kesim aracıyla yapınız.  Çizgilerin dışına ve içine 

taşmayınız. 

 Kesilen parçalarınızın kesim hataları var mı 

kontrol yapınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1- Hayvansal liflerden genellikle yünün, ısı, nem, basınç altında sabun, yağ vb. 

yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan dokuya ne denir? 

 

A) Pelüş B) Kadife C) Keçe  D) Polar 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi taşıma ve depolamadan kaynaklanan kumaş hatalarından 

farklıdır? 

 

A) Kirlenme      B) Lekelenme   C) Yırtılma   D) Çözgü sıklığı 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi oyuncak üretiminde kullanılan kumaşların kesime hazırlama 

tekniklerinden birisi değildir? 

  

A) Beyazlatma   B) Islatma ve kurutma C) Ütüleme D) Dinlendirme 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi kumaşı kesime hazırlama işlemlerinden birisi değildir? 

 

A) Kumaş serimi B)Kesme C) Kalıp hazırlama D) Kesim planı 

hazırlama 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5- Tüylendirilmiş, pamuk lifinden üretilen düz, fitilli mat görünümlü yumuşaklık hissi 

veren kumaş türüne ……………   ………………   denir. 

 

6- Genel olarak akrilik, polyester, poliproplen gibi sentetik elyafların yanı sıra yün ve 

pamuk gibi doğal liflerden elde edilen kısa ya da uzun tüylü kumaşlara ……….. denir. 

 

7- Üzerine kalıp kesim yerleşim planının konduğu, tek katlı veya çift katlı olarak serilmiş 

birden fazla kumaş katlarından oluşmuş kumaş tabakasına …………… denir. 

 

8- Kalıplar kalıp üzerinde bulunan, düz boy ip yönü, verev ip yönü 

gibi ……….. ………………  göre yerleştirilir. 

 

 

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 kazandırılacak beceriler doğrultusunda,  oyuncak 

parçalarının dikime hazırlık ve dikim işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Oyuncak üretim atölyesinde ya da internet ortamında oyuncak dikim öncesi 

çalışmaları araştırınız. 

 Gözlemlerinizi, araştırma notlarını ve görsel resimleri sınıf ortamında 

paylaşınız. 

2. OYUNCAK PARÇALARININ DİKİME 

HAZIRLIK İŞLEMLERİ 

2.1. Etiketleme 
 

Oyuncak parçalarının kesim işleminden sonra ortaya çıkan hataları belirtmek ya da 

kesilen parçaların dikimde eşleştirilmesi amacıyla kullanılan küçük etiketlerin,  kumaş 

yüzeyine yapıştırılması işlemine etiketleme denir. Etiketlemede numaralandırma ya da hata 

oranını belirleyen renk etiketi kullanılır. Oyuncak seri üretiminde kullanılan işlem şeklidir. 

 

Etiketleme işlemi: 

 

 Dikim sürecinde kesilen parçaların birbirine montesine rehberlik yapar 

 Kesim sürecinde ortaya çıkan hatalı parçaların ayrılmasını sağlar. 

 

2.1.1. Kesilen Parçaları Kontrol İşlemleri 
 

Oyuncak seri üretiminde kesilen parçaların kontrolü, oyuncak üretiminin hatasız 

oluşması ve üretim sürecinin her adımında gerekli olan kalite kontrol süreci için yapılan 

işlemlerdir.  

 

Kesilen parçaların kontrolü için: 

 

 Kesilen parçaların, kalıp parçasına uygunluğunun karşılaştırılması 

 Kesilen parçalarda kumaş hatası (delik, yırtık, leke, doku) 

 Kesilen parçaların adet doğruluğu 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Oyuncağın bireysel üretiminde de kesilen kalıp parçalarının kontrol edilmesi 

oyuncağın istenilen nitelikte oluşturulması için gereklidir. Kesimden sonra kontrol 

yapılmazsa kesimde yapılan hata, dikim sürecinde kendini gösterecektir. Bu da oyuncak 

üretim sürecinde zaman ve malzeme kaybına neden olacaktır. 

 

2.1.2. Kesilen Parçaları Metolama İşlemleri 
 

Kesilen parçaların hatalı kısımların işaretlenmesi, oyuncak dikim işleminde parçaların 

karışmaması, kesilmiş oyuncak parçalarının birbirinden ayrılabilmesi için etiketlenmesi 

işlemine metolama denir. Kullanılan renkli veya numaralı etiketlere de meto denir. 

Metolama el makineleriyle yapılır. 

 

Meto etiketleri;  

 Oyuncak model numaralarını,  

 Dikim demet numarasını,  

 Demetteki oyuncak adedini, 

 Kesim numarasını,  

 Oyuncak parçalarının kesilen serimdeki kat sayısının numara bilgilerini, 

 Kesimde hatalı parçalar varsa uyarı renkli etiket parçasını kapsar. 

 

Kesilmiş parçaların her katına bir kat numarası verilmesi aynı kat numarasındaki 

oyuncak parçalarında oluşabilecek renk farklılıklarını önler. 

 

2.2. Telalama ve Tasnif 
 

Tela; giysi, çanta, şapka, oyuncak gibi üretim materyallerinde beklenen görünüm, 

kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla kumaşa farklı usullerle tutturulan bir ara yüzeydir.   

İşlenen kumaşa, hacim ve direnç kazandırıp yüzeye verilecek biçime katkıda bulunarak 

kumaşa; dikim, yıkanma, ütülenme gibi karşılaşabileceği işlemlerde destek rolü oynarlar.  

 

Telalar; giysilerin, şapkaların, çantaların ve oyuncakların ayrılmaz bir parçası 

olmuşlardır. Telalar, doğal ya da yapay liflerden elde edildiği gibi son dönemlerde yaygın bir 

biçimde elyaf tülbendi olarak “nonwoven” teknikleriyle üretilmektedir.  

 

Tekstil yüzeyli oyuncak üretiminin aşamalarından birisi de telanın istenilen oyuncak 

parça yüzeyine ütü ya da ütü baskısı yardımıyla yapıştırılması işlemidir. Kesilen oyuncak 

parçalarının tasnif işlemi yapıldıktan sonra tela işlemi uygulanacak parçalara tela montesi 

yapılır. 

 

2.2.1. Kesilen Parçaları Telalama İşlemleri 
 

Oyuncak tekstil yüzeylerine tela monte işlemi, oyuncak modelinin özelliğine göre 

istenilen oyuncak parçasına sertlik, sağlamlık ve dolgunluk sağlamak için yapılır. Tela bazen 

oyuncak parçasına yapılacak nakış çalışmasına zemin oluşturmak için uygulanır. Özellikle 

organik oyuncak üretimin artmasıyla birlikte göz, ağız ve burun şekillendirmeleri için plastik 



 

 20 

parçaların kullanım yerini, nakış yöntemiyle göz, burun, ağız çalışmaları almıştır. Oyuncak 

yüzeyine nakış işlemi yapmadan önce nakış yapılacak parçaya tela monte edilir.  

 

Oyuncak parçalarına tela monte işlemi, telanın cinsine ve telanın monte edilecek 

oyuncak kumaş parçasının özelliğine göre değişir. Telaları yapılarına ve üretim şekillerine 

göre değerlendirmek gerekir. Üretim tekniklerinde ve kullanılan ana malzemelerdeki 

gelişimle birlikteki değişkenlikler, tela çeşitlerinin sayısını arttırmaktadır. 

 

Yapılarına göre tela çeşitleri: 

 Kıl tela 

 Şifon Tela 

 Jarse Tela 

 Raşel Tela 

 İpli Kâğıt Tela 

 Kâğıt Tela 

 

Resim 2.1: Kıl tela 

 

 Resim 2.2: Kağıt tela 

 

 Resim 2.3: Jarse tela 
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Resim 2.4: İpli kağıt tela 

 

Resim 2.5: Raşel tela 

Üretim tekniklerine göre telalar: 

 

 Dokuma yüzeyli telalar: Bilinen manada, dokunmuş yüzeylerdir. Yapıları 

sebebiyle daha dayanıklı olup kullanım ve temizleme esnasında kolayca zarar 

görmezler. Fakat uygulanacak yüzeyde kullanılan ana kumaşın karakterine ve 

yapısına uygun olarak seçilmeleri oldukça önemlidir. 

 Örme yüzeyli telalar: Örme yapılar, üst kumaş tela sistemine daha kolay uyum 

sağlarlar. Atkı takviyeli örme yapılar, günümüzde dokuma kumaşlara tatbikte 

oldukça yaygın bir kulanım alanı bulmuşlardır. Bunların en büyük avantajı, 

çözgü yönündeki elastikiyetleri ve doğal bir dokunuma ( tuşe ) sahip 

olmalarıdır. Örme işlemi genel olarak dokumadan daha hızlı bir işlem 

olduğundan, bu yapılar dokumalara oranla daha ucuz yapılardır.  

 Dokunmamış yüzeyli telalar (NONWOVEN): Liflerin tek bir cins ya da 

karışım olarak birbirlerine ısı ve basınç yoluyla bağlanması sonucu oluşan 

yapılardır. Lifler doğal, sentetik ya da karışımı olabilir. Doğal liflerin maliyeti 

nedeniyle çoğu dokunmamış yüzey, sentetik liflerden üretilir. Genel kullanım 

amaçlı yapışkan telalarda kullanılan lifler genellikle viskoz, polyester, akrilik, 

poliyamid ve naylondur. Naylon lifler, diğerlerine göre daha sabit bir yapı 

oluşturmaya müsait olduklarından, yapıya ek bir sıklık verilmek istendiğinde 

kullanılırlar.  

Üretilen telanın piyasa sunumu, şerit top (dar yüzeyli) halinde ya da kumaş topu ile 

(geniş yüzeyli)  tüketiciye sunulur. 
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Resim 2.6: Kumaş toplu ( Geniş yüzeyli ) telalar 

 

Resim 2.7: Şerit top ( Dar yüzeyli) telalar 

 

Resim 2.8: Tela yapıştırma için kullanılan otomatik ütü baskı makinesi 

Oyuncak seri üretiminde tela monte işlemleri için ütü baskıları kullanılır. Bireysel 

oyuncak üretimindeyse el ütüleri kullanılır. Tela monte edilecek kumaş parçasının kalınlık,  

incelik, sıklık ve seyreklik özelliğine göre tela cinsi belirlenir. Yapışkan telalar ütü ve ütü 

baskıları 110 ila 180 derece ısı aralığında, telanın cinsine göre ısı seçeneği kullanılarak 

yapılır.  

 

El ütüsü ile tela yapıştırma işlemi için: 

 

 Ütüleme alanına telalanacak parçanın ters yüzeyi üste gelecek şekilde 

yerleştirilir. 

 Kesilen tela parçasının yapışkan yüzeyi kumaşın ters yüzeyine gelecek şekilde 

yerleştirilir. 

 Telanın cinsine göre 110 ila 180 derece ütü sıcaklık aralığından uygun olanı 

seçilir(Kalın telalar için yüksek ısı, ince telalar için düşük ısı kullanılır. 

Telalama işlemine başlamadan önce küçük parçada ısı testi yapılmalıdır.).   

 Isıtılan ütüyle tela yüzeye yapıştırılır.  

http://arastela.com/images/beztela1b.jpg
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Yapışkan olmayan telalar, işleme tekniği yapan makineler ya da el işlemeciliği ile 

yüzeye monte edilir. 

 

2.2.2. Kesilen Parçaların Tasnif İşlemleri 
 

Kesilen tekstil yüzeyli oyuncak parçalarının, dikim öncesi tasnif işlemleri yapılır. 

Kesilen parçaların tasnif işleminin amacı: 

 

 Birleştirilecek parçaların bir araya getirilerek sıralanması 

 Dikim öncesi telalanacak parçalar var ise ayrılması 

 Dikim öncesi nakış işlemi olacak parçaların ayrılması 

 Dikim aşamalarının planlı ve düzenli olmasıdır. 

 

Resim 2.9: Tasnif işlemi yapılmış kesilmiş parçalar 

2.2.3. Kesilen Parçaların Transfer İşlemleri 
 

Oyuncak seri üretiminde, kesilmiş olan oyuncak parçalarının tasnif işlemleri 

yapıldıktan sonra ilgili bölümlere (nakış, tela, dikim vb.) gönderilmek üzere transfer 

işlemleri yapılır. Transfer işlemleri sırasında transfer işlemini gerçekleştirecek mekanizma 

ve araçlar kullanılır. Her işletmenin yapısal özelliğine göre bu araç ve mekanizmalar farklılık 

gösterir. Bu araç gereç ve mekanizmalar tekerlekli, raylı olabildiği gibi elle sepet ya da torba 

taşıma şeklinde olabilmektedir. 

 

Resim 2.10: Kesilen parçaların transferinde kullanılan araçlar 
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Transfer işleminde kullanılan araçlar: 

 

 Tekerlekli raflar 

 Sepetler 

 Torbalar 

 Mandallar 

 Askılar 

 

Kesilen oyuncak parçalarının istenilen bölüme ulaştırılmasında karmaşaya yol 

açmamak ve üretim sürecini kısaltmak amacıyla transfer işlemi yapılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda dikime hazır hale getirme işlemlerinin 

araştırmasını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oyuncak parçalarının dikime hazırlık 

aşamalarını araştırmak için ortam 

hazırlayınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz. 

 Oyuncak parçalarının dikime hazırlık 

aşamalarından etiketleme işlemini 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz. 

 Oyuncak parçalarının dikime hazırlık 

aşamalarından Kesilen parçaları kontrol 

işlemlerini araştırınız.  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz. 

 Oyuncak parçalarının dikime hazırlık 

aşamalarından Kesilen parçaları 

metolama işlemleri araştırınız.  

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz 

 Kesilen parçaları telalama işlemlerini 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz 

 Kesilen parçaların tasnif işlemlerini 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz 

 Kesilen parçaların transfer işlemlerini 

araştırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz yerde oyuncak dikim 

atölyesi varsa oradan faydalanabilirsiniz 

 Araştırmalarınızı dosya içersinde 

hazırlayınız. 

 Dosyanızın düzenli olmasına önem 

veriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 26 

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

 

1. Kesilen parçaların hatalı kısımların işaretlenmesi, oyuncak dikim işleminde parçaların 

karışmaması, kesilmiş oyuncak parçalarının birbirinden ayrılabilmesi için 

etiketlenmesi işlemine ……………..denir. 

 

2. Kesilmiş oyuncak parçalarını dikim alanına göndermek için ……………….  işlemi 

yapılır. 
3. Kesilen oyuncak parçalarının, üretimi kolaylaştırmak ………………..  işlemi yapılır 

ve ilgili birime gönderilir. 

  

4. Metolamada kullanılan etiketlere ………………..denir. 

 
5. Oyuncak modelinin özelliğine göre istenilen oyuncak parçasına sertlik, sağlamlık, 

dolgunluk sağlamak  ve nakış yapılacak  bölüme destek vermek için kullanılan yapıştırılarak 

monte edilen ilave  parçaya  ……………..denir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
6. Meto etiketleri hangi bilgiyi vermez? 

 

A) Oyuncak model numarası  B) Dikim demet numarası  C) Kesim numarasını  D) Kayıt 

numarası 

 

7. Yapılarına göre tela çeşitlerinden birisi değildir? 

 

A) Kıl tela   B) Bez tela  C) Cam tela   D) Dokusuz tela 

 

8. Aşağıdaki araçtan hangisi transfer işleminde kullanılmaz? 

 

      A) Tekerlekli raf     B) Makas      C) Sepet D)  Torba 

 

 

 

 

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. (…) Oyuncak kesimi, oyuncak üretimi için hazırlanan kalıbın, oyuncağın 

oluşturulması istenilen yüzeyde kesim araçları yardımıyla elde edilme işlemidir.  

2. (…) Tekstil yüzeylerinden oyuncak üretiminde kullanılan kumaşlar, çocuk sağlığına 

zarar vermeyecek kumaş türleri olmalıdır 

3. (…) Pelüş; tüylendirilmiş, pamuk lifinden üretilen düz, fitilli mat görünümlü 

yumuşaklık hissi veren kumaş türüdür.  

4. (…) Keçe; hayvansal liflerden, genellikle yünün ısı, nem, basınç altında sabun, yağ 

vb. yardımıyla birbirlerine kenetlenmesi sağlanarak oluşturulan dokudur. 

5. (…) Kirlenme, lekelenme, yırtılma, delinme ve kenar yırtılmaları dokuma hazırlık 

hatalarıdır. 

6. (…) Kumaş ıslatma ve kurutma, özellikle çekme özelliği olan kumaşlar için uygulanır. 

7. (…) Esnek kumaşlarda serim sonrası kumaş 1 saat dinlendirilir. 

8. (…) Etiketleme, kesim sürecinde ortaya çıkan hatalı parçaların ayrılmasını sağlar. 

9. (…) Telalama işlenen kumaşa dikim, yıkanma, ütülenme gibi karşılaşabileceği 

işlemlerde destek rolü oynarlar.  

10. (…)Tela monte edilecek kumaş parçasının kalınlık,  incelik, sıklık ve seyreklik 

özelliğine göre kullanılacak tela cinsinin önemi yoktur. 

 

 

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 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 Pamuk (koton) 

kadife 

6 Pelüş 

7 Pastal 

8 Yön çizgilerine 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 metolama 

2 transfer 

3 tasnif 

4 meto 

5 tela 

6 D 

7 C 

8 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 

KAYNAKÇA 


