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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD128

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Erkek Terziliği

MODÜLÜN ADI Erkek Palto-Kaban Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, terzilik tekniği ile erkek giyimine ait palto-kaban
dikimi ile ilgili bilgilerin verildiği, erkek palto-kaban dikim
işlemleri, son ütü ve son kontrol işlemlerinin uygulamalı
olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Terzilik tekniği ile erkek Palto-Kaban Dikimi- I modülünü
başarı ile bitirmiş olmak

YETERLİK Terzilik tekniği ile erkek paltosu dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında terzilik
tekniğine uygun erkek palto-kaban dikimi yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Erkek palto-kaban dikim işlemlerini kalite niteliklerine
uygun olarak yapabileceksiniz.

2. Kalite niteliklerine uygun olarak erkek palto-kaban son ütü
ve son kontrolünü yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye

Donanım: DSM, iğne, iplik, toplu iğne, çizgi taşı, dikiş
yüzüğü, makas, boy cetveli, kesilmiş palto parçaları, astar, kıl
tela, raşel tela, fordise tela, kordenet, vatka, fitil, prova aynası,
ütü, ütü masası, bitmiş erkek paltosu.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faliyetten sonra verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda öğretmeninizin hazırlayacağı ölçme
araçlarıyla modülde kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Palto, kışın soğuklardan korunmak için sokağa çıkarken erkeklerin giydiği bir dış
giyimdir. Erkek dış giyim ürünleri sınıfına giren palto-kaban üretiminde, saf yün ve kaşmir
kumaşlar önceliklidir. Tüylenmeyen ve deforme olmayan kumaşlar tercih edilir.

Kış günlerinde sosyal statünün temsilcisi paltodur. Bu nedenle erkek giyiminde palto-
kaban dikimi önemlidir. Müşterinin isteğine, model, kumaş, renk ve vücut özelliğine göre
ısmarlama dikim yapılır.

Bu modül erkek terziliği alanında detayları tamamlayan, becerilerinizi pekiştiren bir
çalışmadır.

Palto-Kaban Dikimi- II modüül sonrasında, kazandığınız bilgi ve becerileriyle erkek
terzilik alanında, müşterinin her türlü isteğine cevap verme kalitesine ulaşacak ve çok farklı
modellerde, çeşitli kumaş kalitesi ve vucüt özelliğine göre palto-kaban üretimi yapma
becerisini kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında erkek palto-kabanı dikimi işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak
yapabilecektir.

Erkek paltosu dikim işlemlerini terzilere giderek araştırınız.

A. ERKEK PALTO- KABANI DİKİMİ
İŞLEMLERİ

1.1. Palto-Kaban 2.Prova -Kontrol İşlemleri

1.1.1. Palto-Kabanı 2.Provaya Hazırlama Işlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Giysiyi 1. provadan çıkarınız.  Teyellerini sökünüz.
 Karşılaştırma işlemini yapınız.  Sol beden üzerine yapılan düzeltmeleri

çizgitaşı ile yeniden çiziniz.
 Sağ bedenle,sol beden yüz yüze masaya

seriniz ve çizgiler üzerinden elle tab
edilerek işaretleri karşı tarafa
geçiriniz.(Tab işlemi)

 Karşılaştırma işlemi yapılan ön beden
için tela kalıbını kullanarak göğüs
telasını kesiniz.

 Göğüs telasını giysiye monte işlemine
hazır hale getiriniz. Teyelleyerek giysiye
tutturunuz.

 Yeni çizilen hatlardan paltoyu
birleştiriniz.

 Gözle değerlendirme yeteneğinizi
kullanınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.1.2. İkinci. Prova İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 2. Provaya hazırlanmış olan paltoyu şahısa

giydiriniz.
 Prova işlemlerini aydınlık bir ortamda

ayna karşısında yapınız.
 Ön ortasını üst üstte kapatarak iğneleyiniz.  Bozuk olan kup ve pensleri 1. provada

belirtilen esaslara göre düzeltiniz.
 2. Provayı yapınız.  Prova esnasında,

 Ön beden
 Arka beden
 Yan dikişler
 Omuz
 Cep yerleri
 Mostranın duruşunu kontrol ediniz.

 Provayı aydınlık bir ortamda ayna
karşısında yapınız.

 Düzeltilmesi gereken yerlere yeni işaretler
alınız.

 Çizgi taşını kullanınız.

 Yaka açıklığını tespit ediniz.  Model özelliğini ve müşteri isteklerini
dikkate alınız.

 Omuzun molasını yedirerek omuzu
kapatınız.

 Toplu iğne kullanınız.
 Arka omuzu ön omuza kapatınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.1.3. Palto-Kabanı Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Karşılaştırma işlemini yapınız.  Paltoyu yeniden parçalara ayırınız.

 İşaretleri eksiksiz geçiriniz
 Çizgi taşı ve riga kullanarak yeni

formları tespit ediniz.
 Tab işlemini tekrar yaparak paltoyu

dikme işlemlerine geçebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.2. Erkek Palto-Kaban Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön bedendeki sasonu (pensi)
dikiniz.

 Pens dikişlerinin uçlarını muntazam dikiniz.

 Mostra ve cep kapağı parçalarını
hazırlayınız.

 Parça sayılarını kontrol ediniz.

Cep torbalarını hazırlayınız.

Cep çalışmasını yapınız. Model Uygulamalı Erkek Yeleği Dikimi I
modülüne Bakınız

Mostraya tela yapıştırınız.
Raşel tela kullanınız. Röver hattından 1-2 cm

aşağısına kadar tela kalıbını alınız.
Mostraya formuna göre makine

çekiniz.
Makine dikiş ayarını kontrol ediniz.
Yaka ucunda bolluk veriniz.
Mostra uçlarının eşit olmasına önem veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Mostra payını 5 mm’ den regula
ediniz.

Gerekli araç ve gereçleri kullanınız.

Mostra ara ütüsünü yapınız.
Dikiş payını sünger yardımıyla su ile ıslatınız.
Ütü ayarını kumaşa göre ayarlayınız.
Kuru ütü ile ütüleyiniz. Ütü yaparken mostranın

altına kambur koyunuz. ( Dikişin daha iyi
ezilerek açılması için.)

Ön bedenin yaka ucu payını
telaya Z teyel ile tutturunuz

Etek ucuna, kazayaği (çatma)
teyelleyiniz. Kıvırma payının her yerde aynı olmasına dikkat

ederek, Düz teyel alınız. Kazayağı teyelini
sadece telalı bölüme kadar yapınız.

Mostrayı doğru yüze çeviriniz
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Mostra kenarına, düz teyel alınız. Düz teyel alırken, röver hattından yukarı yaka
dönüşü sağlanarak, aşağıya ise ön orta hattı içeri
doğru çevrilerek teyelleyiniz. El tutuşlarına
dikkat ediniz.

 Mostra kenarına 3 mm içerden,
punto dikişi yapınız

 Giysi ile aynı renk iple ve aynı tempoda ipi
çekerek yapınız.

Mostraya kofra cebi çalışarak,
monte ediniz

Model Uygulamalı Erkek Yeleği Dikimi I
modülüne bakınız.

Ön bedene form ütüsü yapınız. Göğüs yastığı ( paskül ) üzerinde yapınız.

Arka orta dikişini yırtmaç yerine
kadar dikiniz

Dikiş ayarınızı , kumaşla uyumlu yapınız.

Arka ortasına ara ütü yapınız.
Kapalı yırtmaç formunu ütü ile
veriniz.

Ütü yaparken su ile ıslatarak nem veriniz. Kuru
ütü ile ütüleyiniz.Giysinin doğru yüzünde ütü
bezi kullanınız.

Arka ortada, kapalı yırtmaç
çalışmasını yapınız

Mostrayı iç cepleri tela üzerine
çatma dikişi ile tutturunuz.

Temiz ve düzenli çalışmaya özen gösteriniz
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Kol parçalarını hazırlayınız.

Dış kol dirsek hattından sünger ile
ıslatınız.

Kuru ütü ile esnetiniz. Çift kat olarak, ütüleyiniz.

Ütünün donması için, bir süre
bekleyiniz

Yünlü kumaşlarda ütünün donmasını bekleyiniz.
Nem kurumadan ütü masasından işinizi
kaldırmayınız.Ütü masanızın soğutma sistemi
varsa kullanınız.

Bol teyelleri açınız. Keserken dikkatli olunuz.

Kol alt dikişini dikiniz. Dikiş ayarını, kumaşın kalınlığına uygun
yapınız.

Dikiş başlangıç ve bitiş noktalarında
sağlamlaştırma yapınız.

Kol alt dikişini açarak, kola form
ütüsü yapınız.

Kol altı sünger ile ıslatılır,kol alt dikişi 4-5 cm
kaydırılarak form ütüsünü yapınız.

Kol ucunu, Açık kol yırtmacı
tekniğine göre çalışınız.

Erkek Ceketi I, modülüne bakınız.
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 Kol üst dikişine teyel alınız  Provada, kolun genişliğini, bu dikişten
ayarlayınız.

 Arka yaka için gerekli parçaları
hazılayınız.

 Arka yakanın telası verev iplik yönünde kesiniz
 Fordise kumaştan kestiğiniz yakayı,arka

yakanın net olması için kullanınız.
 Tela ve fordise kumaşı alt yaka kalıbı ile aynı

büyüklükte kesiniz.

 Arka yakanın, alt parçalarını
tela işlemesine hazırlayınız.

 Fordise, tela ve yaka kumaşının
arka ortasına makine dikişi
çekiniz.

 Fordise ve tela ıslatılarak form
ütülerini yapınız

 Fordise ve tela, yaka kumaşının
üzerine konarak üçü birden tekrar
form ütüsü yapınız

 Düz teyel ile,tutturarak makinede
tela işlemesini yapınız. Alt yaka
dikim şablonunuzdan yaka
şeklini çiziniz.

 Yakanın şeklini makine dikişi ile geçiniz. Arka
ortadan verev başlayınız, yaka uçlarını şekline
göre, dıştan içeri doğru işleyiniz (yaka ucu
esnemesin diye).
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 İşlenen yakayı ütüleyiniz.  Telanın fazlasını regula yapınız. Regula
yaparken işleme öncesi çektiğiniz yaka şekli
makine dikişi size rehber olsun. Yakanın alt
payını içeri doğru teyelleyiniz.Ütüleyiniz.
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1.3. Erkek Palto-Kabanı Astar Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astarı masaya çift kat olarak
yerleştiriniz.

 Astarı kaymaması için masaya
sabitleyiniz.

 Şablonlu kalıpları kullanarak astar kesim
planını hazırlayınız.

 Astar kalıplarına bolluk vermeyi
unutmayınız.

 Ön ve arka bedenin kalıplarını kumaşa
sabitleyiniz.

 Astar kalıplarını yerleştirirken düz boy
ipliklerine dikkat ediniz.

 Gerekli işaretleri alınız.  Kalıp kenarlarından çizerken kalın ve
koyu renk çizgilerden kaçınınız.

 Kalıpları çıkarınız ve çizgilerden astarı
kesiniz.

 Kol astarının kesilmesi  Erkek giyimlerinin genel özelliği, kol
astarını astar kumaşının en iplik
doğrultusunda kesiniz.

 Astarı enine çift kat katlayınız.
 Kol astar kalıplarını kumaş üzerine

sabitleyiniz.
 Kaydırmamaya özen gösteriniz.

 İşaretlerini alarak, kol astarını kesiniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 1.1: Kol astarı kesim planı (Astar eni:90 cm çift kat serim)
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Şekil 1.2: Palto çift kat serim astar kesim planı (Astar eni:90 cm)
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1.4. Erkek Palto-Kabanı Astar Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Ön bedeni tersi üstte olacak şekilde masa

üzerine sererek, kofra cep kısmına şekil çizimi
yapınız.

 Ön astarı, ön beden üzerine yüzü üstte olacak
şekilde yerleştiriniz.

 Detaylara önem veriniz.

 Astar bolluğunu dağıtarak, büyük düz teyeller
alınız.

 Kaymamasını sağlayınız.

 Korfa cebi, hizasında astarı kesip çıtlatınız.  Çıtlatırken dikkatli olunuz.

 Astarı cep kenarlarına uygun şekilde katlayıp
teyellleyiniz.

 Katlama paylarının net olmasına
özen gösteriniz.

 Ön etek ucu astarını bolluk vererek kıvırma
payının üzerine teyelleyiniz.

 Bolluk vermeyi unutmayınız.

 Astarı kenarlarından arzuya göre punto dikişi
veya baskı dikişi ile cekete tutturunuz

 Dikişlerin net olmasına dikkat
ediniz.
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 Diğer ön bedeni de aynı şekilde astarlayınız.
 Arka bedenle ön bedeni teyelleyiniz.
 Yan dikişlerin makinesini çekiniz. Paylarını

ikiye açarak ütüleyiniz.

 Etek boyunu düzgün çiziniz. Kıvırıp
teyelleyiniz.

 Etek ucu paylarını aynı kalınlıkta
katlayınız.

 Paltonun yüzünden belli olmayacak şekilde,
etek ucuna kazayağı dikişi veya çatma dikişi
yaparak ütüleyiniz.

 Etek ucunda dikişlerin belli
olmamasına özen gösteriniz.

Arka Bedenin Astarlanması

 Arka astarın, kesimde arka ortasına verdiğiniz
pli payını, ütü ile kat yapınız.

 Kat payının düzgün olmasına
dikkat ediniz

 Paltoyu omuz açık iken masa üzerine iç kısmı
üstte olacak şekilde yerleştiriniz.

 Astar yan dikişlerini makineleyiniz.
 Astar yan dikişlerini ütüleyiniz.
 Arka beden astarlama teyellerini yapınız.  Bolluk payına dikkat

ediniz.Teyeli sağ beden üzerinde
tamamlayınız.

 Yırtmaç ve etek ucunda payları kıvırararak
teyelleyiniz.
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Ceket Kolunun Astarlanması
 Kol astarını astarın eninden kesiniz.  Kol astarı kalıp ile kesilebileceği

gibi kol çalışması sırasında dikiş
tamamlanmadan kol şekline
uygun olması için sonradan da
kesilebilir.

 Kol ağzı genişliğini kontrol ederek yırtmaç
boyunu tersinden ara teyeli ile birbirine
tutturunuz.

 Kol alt dikişinin astar kol alt
dikişiyle üst üste gelmesine dikkat
ediniz.

Buradaki işlemlere 3.provadan sonra devam
ediniz.
 Ceketin koltuk çevresini ölçünüz.

 Ölçmek için mezur kullanınız.

 Koltuk çevresi +2-3 cm’yi kol üst çevresinde
dış koldan başlayıp alt kola doğru ölçünüz.

 Kol çevresi bolluk payı giysinin
türü ve kumaşın kalınlığına göre
değişir.

 Bu ölçüye uygun dirsek çizgisini yırtmaçtan
başlayıp çiziniz. Teyelleyerek makinede
dikiniz.

 Dikiş payını yırtmaç üzerinde bir miktar yana
yatırınız. Üst kısımda ikiye açarak ütüleyiniz.

 Ütülerken payın kaymamasına
dikkat ediniz.

 Yırtmacın üst kenarının alta geçmeyecek
şekilde iğne ardı ile tutturunuz.

 Dikişlerin düzgün olmasına özen
gösteriniz.

 Kol astarının makinesini çekiniz. Paylarını
ikiye açıp ütüleyiniz.

 Ütü ısısını ayarlayınız.

 Kolun tersinden önde bol teyel hizasına, astarın
ön kol dikişini getiriniz.

 Astarın ön kol dikişinin
kaymamasına dikkat ediniz.

 Dirsek dikiş paylarını yüz yüze getiriniz.
Astarla kumaşın dikiş paylarının bir bölümüne
bol teyel alınız.

 Teyeli muntazam yapınız

 Kol astarını yüzüne çeviriniz.  İşlem sırasına dikkat ediniz. Kolu
dirsekten katlayarak kol ağzında
astarın geleceği yeri belirleyiniz.
Payları katlayarak teyelleyiniz.
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Baskı dikişi ile tutturunuz

 Kolu yüzüne çeviriniz

 Kolu ütüleyiniz.  Paskülde (göğüs yastığı) form
ütüsü yapınız

 Kol takılırken astarın engel olmaması için kol
ve astarı tepede bir miktar çatma dikişi ile
tutturunuz.

 Kol astarının kaymamasını
sağlayınız

 3. Provadan çıkan paltonun astarını çırpma
dikiş veya punto dikişi ile tutturabilirsiniz.
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1.5. Erkek Palto-Kabanı Montaj İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Omuz dikişini kapatınız.  Makine çekmeden once arka omuzun
mola payını ütü ile yediriniz (omuzu
içirmek).

 Kumaşı ıslatınız. Kuru ütü ve ütü bezi
kullanınız.

 Omuz paylarının fazlasını kesiniz.  Yapılan işlemin muntazam olmasına özen
gösteriniz.

 Omuz dikişine tırnak ütüsü yaparak düz
teyel alınız.

 Esnememesine özen gösteriniz.

 İskonfiyeye arka yaka oyuntusu
şeklinde form ütüsü yapınız.

 Islatarak yapınız.

 İskonfiyeyi arka ortasına teyelleyiniz.  Yaka payı ile uç uca getiriniz.

 Ispalanın (omuz) düzgün durması için,
el omuz içerisine yerleştirilir. Giysi
havadayken ön omuzun alt kısmına
üstten teyel alınınız.

 Bu şekilde, mostra ve astar düzgün bir
şekilde giysiye teyellenmiş olur.

 Yaka oyuntusuna siyah iple sık teyel
alınız.

 Payda kalacak şekilde ve giysinin
renginde yapınız. Yaka oyuntusuna telayı
sabitlemek için yapınız.
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 Yakaya form ütüsü yapınız.  Yaka takım yerinde esnetme işlemlerini
uygulayınız.

 Arka yaka rover hattına katlayarak ütü izi
yapınız.

 Yaka bedene ilmekli eğri teyel yapınız.  Kaynatma dikişini sağlam yapınız.

 El işlemesi ile alt yakayı giysiye monte
ediniz (nevert işlemi)

 Yaka uçlarının eşitliğini, ara kontrol
ediniz.

 İşleme yaparken, arka ortayı açık
bırakınız.

 Yaka kavramasını kontrol ederek 2.
provadan sonra el dikişi yapabilirsiniz.

 Bedende kol oyuntusuna, beyaz iple
teyel yapınız.

.

 Bu teyeli telayı bedene sabitlemek kol
takımına yardımcı olmak amacıyla
yapınız.

 Kavadora derinliğinin ölçümünü
yapınız.

 Bu giysi için ölçüm 22 cm’dir.

 Bu öçüyü kola taşıyarak kol oyuntusu
ile kontrol ediniz.

 Kol alt oyuntusuna regula yapınız.
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 Sol kolu bedene teyelleyiniz.  Kol alt dikişi yan dikişe denk getirilerek,
ıspalaya (omuza) 10-12 cm kalana kadar
kendi halinde çok az mola vererek
teyellenir.

 3. provayı yapınız  Prova yaparken kişi üzerinde,
 Üst yakanın boynu kavraması
 Kol takımı
 Kol genişliği
 Kol boyu

duruşunu sırayla aydınlık bir ortamda
kontrol ediniz.



22

 Gerekli düzeltmeleri yapınız.  Hatalı yerleri düzeltiniz.

 Karşılaştırma yaparak, provadan
çıkarınız.

 Sabunla karşılaştırma tekniği kullanınız.

 Kol üst dikişine makine çekiniz.

 Kol astarlama işlemlerini tamamlayınız.  Astar dikimi bölümüne bakınız.

 Provadan çıkan kolu tekrar takınız.  Sol koldan başlayınız. Erkek terziliğinde
ölçü alma, prova yapma gibi işlemler sol
taraftan başlanarak yapılmaktadır.

 Ispala (omuz) ile pasayı (kol ortası
teyeli) birbirine denk getiriniz.

 Mola yedirmelerini düzenli yapınız.

 Kolun ön duruşunun ara kontrolünü
yapınız.

 Herhangi bir duruş bozukluğu yoksa
kolu teyellemeye devam ediniz.

 Sol kol dirsek dikişi ve omuz arasındaki
mesafeyi ölçünüz.

 Sağ kolu takarken aynı mesafeyi
taşıyınız.

 Sağ kolu teyellemeye başlayınız. Molaları
düzenli veriniz. Ispala ve pasa uyumuna
dikkat ediniz.

 Kolun takımını kontrol ediniz.  Her iki kolun aynı duruş formuna sahip
olup olmadığının gözle kontrolünü
yapınız.

 Kola makine dikişi yapınız.  Makine ayarınızı kontrol ediniz.
 Molaları yedirerek makine çekiniz.
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 Teyellerini sökünüz.

 Kol evi payındaki tela kalınlıklarını
kesiniz. Payları regula ediniz.

 Giysiyi kesmemeye dikkat ediniz.

 Tahta pamuktan yapılmış vatkayı
yerleştiriniz.

 Kol ortasından 2-3 cm kaydırarak
yerleştiriniz.Vatka ucunu kol dikişi ile
sıfırlayınız.

 Vatkanın duruş kontrolünü yapınız.  Elinizi giysinin omuzu içerisine
yerleştiriniz.

 Vatkayı, tutturmuk için, ön yüze üstten
verev teyeli alınız.

 Arka omuzda vatkayı aynı şekilde
tutturunuz.
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 Arka omuza da üstten teyel alınız.
 Teyel tekniği daha farklı oluyor, elin

gelişine göre çok iri iğne ardı dikişi gibi
yapınız.

 Ön omuz astarını yerleştiriniz,
teyelleyiniz.

 Gerdirme yapmayınız.

 Arka omuz astarını yerleştiriniz,
teyelleyiniz.

 Gerdirme yapmayınız

 Vatkayı dikiş payına, çırpma dikiş ile
tutturunuz

 Tutturma işlemini yaparken, mola
paylarını da yedirerek dikiniz.

 Vatkanın (ıspala pamuğu )
fazlalıklarını kesiniz.

 Arı işleme veya şekil verme,
diyebilirsiniz.

 Fitil parçasını kesiniz.  Eni: 5 cm, boyu: 45-48 cm arası, ince
elyaftan kesim yapınız.
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 Fitili kol çevresine geçiriniz.  Dirsek dikişinin 3-4 cm altından
başlayarak, 1 cm’lik kısmı kola, geri
kalan bölümü bedene doğru yerleştiriniz.
Teyel alınız.

 Fitilin bedende kalan kısmı arı
işleyiniz.

 Şekil verilerek, fazlasını kesiniz. Kol
ortasında enli, uçlarda pay inceltmesi
yapınız.

 Kol dikiş payını, çırpma dikiş ile fitile
tutturunuz.

 Kol astarını kapatınız.  Astar dirsek dikişi ile kol dirsek dikişini
denk getiriniz.

 Astarın dönüp-dönmediğini kontrol
ediniz

 Kol astarının payını içeri kıvırarak
çırpma dikişi ile tutturunuz.

 Astar bolluğunu, kol altında minik
kırmalarla yediriniz.

 Arka yakaya yapışkan (raşel ) tela
kesiniz.

 Palto kumaşı kalın olduğu için kesiniz.
 Arka yaka formundan 0,5 cm küçük

kesiniz.
 Yapışkan telayı teyelleyiniz.  Yapışkan kısmı üstte kalacak şekilde üst

yakanın alt kısmına, kendi renginde iple
teyelleyiniz.
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 Arka yakanın, üst yaka parçasını
kesiniz

 Arka yaka kalıbında 3-4 cm büyük
kesiniz. Palto yakalarında kumaş
kalınlığı, yardımcı malzeme kalınlığı ve
şeklin daha geniş olması nedeniyle
yakamızı kapatacağımız kumaş parçasını
büyük kesiyoruz.

 Arka ortası DBİ kesiniz.

 Üst yakaya form ütüsü yapınız.  Yaka kumaşını su ile ıslatınız.Önce
yakanın dış kısmını esneterek, form
veriniz. Kumaşı kurutmadan
kaldırmayınız.

 Yakanın ayak kısmınıda tam tersinden
esneterek form veriniz.

 Üst yaka parçasının montajını yapınız.

 Yaka ayağında rövere parallel iki sıra
daha teyel alınız.

 Payları alt yakanın şekline göre dışta
kalacak şekilde düz teyel yapınız.

 Üst yaka ile alt yakanın rover hatlarını
birbirine denk getiriniz.

 Röver hattına ,düz teyel alınız.

 Payların fazlasını 0,5 cm’ den
kesiniz.Yaka çevresindeki düz teyeli
sökünüz.
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 Arka yakanın, alt mostra ile birleşme
yerine kaynatma dikişi yapınız.

 Muntazam çalışmaya özen gösteriniz.
Ara ütü mutlaka yapınız. Kaynatma
dikişi sırasında iğneyi düz batırıp verev
çıkınız.

 Yakanın dönen kısmını iri Z teyel ile
tutturunuz.  Molaları kontrol ediniz. Bollukları

yedirilmek üzere göğüs yastığı üzerinde
tekrar form ütüsü yapınız.

 Kenar fazlalıkları 7 mm’ den kesilerek
fazlalıklar dışarı taşırılmadan düz teyel
ile içine kıvrılır.

 Arka yakanın dış kenar kaynatma
dikişini yapınız.

 Giysinin renginde iple, altyaka +üst
yaka+tela tuturularak kaynatma dikişi
yapılır (saçatura, arka yakayı kapatma
işine denir). İpi hep aynı tempoda
çekiniz. Dış kenar kaynatma dikişinde
ise iğne verev iplik düz olmak üzere sıkı
yapınız.
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 Arka ortasını kapatınız.  Çırpma dikişi yapınız.

 Arka astarı kapatınız.  Çırpma dikiş veya punto dikiş
kullanınız.

 Arka yakaya punto dikişini yapınız.  Yapmadan önce teyelleri sökünüz.Yaka
ucuna parallel, dönüşü kontrol ederek 1
cm’ den düz teyel alınız.

 Tüm teyelleri sökünüz.

 Yaka ütüsünü yapınız.

Y

 Yakayı, göğüs yastığına (paskül)
yerleştiriniz.

 Etiket yerleştirerek el dikişi yapınız.

 İlik açınız.  İlik yerini tespit ediniz. İliği elde
örmeden once yarığınıza teyel
alınız.Kordenet ip ileaçınız.
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 Yakaya tekrar form ütüsü yapınız.

 Paltonun bitmiş ütüsünü yapınız.

 Düğme dikiniz.  Yardımcı malzemeleri kumaşla uyumlu
ve kaliteli seçiniz.

 Buhar ütüsü yapınız.
 Özellikle yünlü kumaşlarda, dikişlerde

meydana gelen parlaklıklarıngiderilmesi
amacıyla yapılan buhar ütüsü aşamasının
önemini kavrayınız
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı, kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Dikim
 DSM işe uygun, doğru hazırladınız mı? (Dikiş ayarı, iplik seçimi,

tansiyon ayarları)
 Pens dikişlerini tekniğine ve kalite niteliklerine uygun çalıştınız

mı?
 Cep çalışmasını tekniğine uygun ve doğru çalıştınız mı?

 Mostra çalışmasını tekniğine uygun ve doğru çalıştınız mı?
 Ön beden ve mostranın form ütüsünü, tekniğine uygun ve doğru

çalıştınız mı?
 Etek ucu yırtmacını ve etek ucunu tekniğine uygun ve doğru

çalıştınız mı?
 El dikişlerini tekniğe uygun yaptınız mı?
 2.prova işlemini doğru yaptınız mı?
 Karşılaştırma işlemini doğru yaptınız mı?
 Ara ütüleme işlemlerini tekniğe uygun yaptınız mı ?
 Kol form ütüsünü tekniğine uygun ve doğru yaptınız mı?
 Kol alt dikişini ve kol ucunu tekniğine uygun ve doğru çalıştınız

mı?
Astar Kesimi
 Astar kalıplarını hazırlarken gerekli bollukları verdiniz mi?
 Kalıpların etrafından tam ve doğru çizdiniz mi?
 Kesim işlemini tam ve doğru yaptınız mı?
 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
 İşi planlanan zamanda tamamladınız mı?
 Çalışma araç ve gereçlerinizi yerinde ve doğru kullandınız mı?
Astarlama
 Ön beden astarlamayı tekniğine uygun yaptınız mı?
 Arka beden astarlamayı tekniğine uygun yaptınız mı?
 Astar yan dikişlerini doğru kapattınız mı?
 Ütünün ısısını astara göre ayarladınız mı?
 Astarın bedendeki bolluk dağılımını tekniğine uygun teyellediniz

mi?
 Kolu tekniğine uygun astarladınız mı?
 Astarın kalite niteliklerine göre kontrolünü yaptınız mı?
Montaj
 Dikişinizin düzgünlüğü kalite niteliklerine uygun mu?
 Arka yakayı bedene tekniğe uygun hazırladınız mı?
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 El dikişlerini tekniğe uygun yaptınız mı?
 Arka yakayı tekniğe uygun kapattınız mı?
 Yakanın form ütüsünü, tekniğe uygun yaptınız mı?
 Kolu beden doğru olarak taktınız mı?
 Karşılaştırma tekniklerine uygun çalıştınız mı?
 Vatka ve fitili tekniğe uygun taktınız mı?
 Paltonun bitmiş ütüsünü tekniğe uygun yaptınız mı?
 İlik ve düğme yerlerini tekniğine uygun işaretlediniz mi?
 İlik açma ve düğme dikme işlemini doğru yaptınız mı?
Toplam

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında
erkek paltosu son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

Erkek terzilerine giderek erkek paltosunda son ütü ve son kontrol işlemlerinin nasıl
yapıldığını araştırınız. Raporlarınızı sınıf içerisinde, arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ERKEK PALTO- KABANINDA SON ÜTÜ -
SON KONTROL

2.1. Erkek Palto-Kabanında Ütüleme İşlem Sırası

Ara ve son ütünün yapılması genelde ürünün görünüşünü etkiler ve bu nedenle
önemlidir. Ara ütüleme işleminin muntazam ve atlanmadan yapılması giysinin kalitesini
artırır ve üretimi kolaylaştırır.

Erkek palto-kabanında son ütüleme işlem sırası aşağıdaki sıralama doğrultusunda
yapılacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Arka bedeni ütüleyiniz.  Kumaş cinsine göre ütü derecesini
ayarlayınız.

 Ön bedeni ve cep formunu ütüleyiniz.  Yünlü kumaşlar için ütü ısısı 160 0C
uygundur.

 Cep kapağının arasına giysi üzerinde iz
yapmaması için ütü şablonu koyunuz.

 Kolları ütüleyiniz.


 Yaka formunu vererek ütüleyiniz

zzzz

 Soğutma sistemini mutlaka kullanınız.

 Klapa ve ön beden astarını ütüleyiniz.  Astar ütüsü yaparken sıcaklığı
düşürünüz.

 Arka astar ütüsünü yapınız.
 Buhar ütüsünü yapınız.  Buharı iyi kurutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2. Erkek Palto-Kabanında Son Kontrol İşlemleri

Kalite kontrolü, bir ürünün üretim sırasında oluşabilecek hataları engellemek, en aza
indirmek veya oluşan hataların düzeltilmesinin sağlamak amacıyla yapılır. Giysinin
ütülenmesinden sonra giysiye son kontrol işlemleri yapılır. Dikilen üründe model
özelliklerinin dikim tekniklerinin ve ölçülerinin istenilen nitelikte olup olmadığının kontrolü
yapılır.

2.2.1. Duruş Formu Kontrolü

Palto uygun bedendeki bir kişiye giydirilir. Duruş formu (bedene uyumu) kontrol
edilir.

Duruş formu ürünün görünüşünün ve kişi üzerindeki duruşunun değerlendirildiği
kontroldür.
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Bu kontrol sırasında;

 Ceplerin görünümü,
 Yakanın formu ve duruşu,
 Kolların duruşu,
 Dikiş kalitesinin kontrolü,
 Palto boyunun kontrolü,
 Astar kontrolü,
 Ütü kalitesi vb. özellikler değerlendirilir. Problem varsa belirlenerek düzeltmeye

gidilir.

2.2.2. Ölçü Kontrolü

Son kontrol işlemlerinde ölçü kontrolü büyük önem taşır. Ölçü sapmaları kullanılan
malzemeden, dikim tekniklerinden ve dikiş hatalarından kaynaklanabilir. Bu hataların
giderilmesi için gerekli kontroller yapılmalıdır.

Paltoyu düz bir yere yerleştiriniz. Paltonun beden genişliğini ölçüp, kontrol ediniz.
Kol boyunu kontrol ediniz. Model boyunu kontrol ediniz. Omuz genişliğni kontrol ediniz.
Yan ceplerin aynı hizada olup olmadığını, ölçüye uyup uymadığını kontrol ediniz.

Erkek terziliği üretim çalışmalarında prova tekniği kullanıldığı için, ölçü
kontrolümüzde sapma olma olasılığı çok azdır. Giysi vucut ölçülerine ve duruş özelliklerine
göre muntazam ve hatasız çıkmaktadır.

2.2.3. Dikiş Kontrolü

Dikiş standartlarında, erkek paltosunun dikiş kalitesi ve sağlam olup olmadığı kontrol
edilir. El dikişlerinin kalitesi ve tekniğine uygun olup olmadığı incelenir. Giysinin
görünümü, dikim işleminin kalitesine bağlıdır.
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2.2.4. Ütü Kontrolü

Erkek paltosunun form ütülerinin kontrolü yapınız. Ara ütülerin önemi ve sonuca
etkisi vurgulanır. Malzeme ve yardımcı malzemeye uygun ütü sıcaklığı seçme ve uygulama
kontrolü yapınız. Nemli ütülemeden sonra soğutma işlemlerinin önemi kavrayarak,
kontrolünü yapınız.

Ütüleme sırasında paltoda oluşmuş hatalar, tekrar ütülenerek düzeltiniz.

Buhar ütüsünün kontrolünü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunu çalışmaları kendiniz veya arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Ürüne uygun ütüleme araç ve gereçlerini doğru seçerek çalışma
ortamınızı tam hazırladınız mı?

 Ütü ısısını kumaşa uygun ayarladınız mı?
 Yaka ve mostra ütüsünü kalite niteliklerine uygun yaptınız mı?
 Pens ve cepleri düzgün ütülediniz mi?
 Ön bedenin ütüsünü tekniğine uygun yaptınız mı?
 Arka bedenin ütüsünü tekniğine uygun yaptınız mı?
 Kol ütüsünü tekniğine uygun yaptınız mı?
 Buhar ütüsünü teniğine uygun yaptınız mı?
 Duruş formu kalite niteliklerine, model analizine uygun mu?
 Yardımcı malzeme uyumunu ve kalitesini kontrol ettiniz mi?
 Dikiş tekniklerinin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
 El dikişlerinin tekniğine uygun ve kalitesini kontrol ettiniz mi?
 Form kontrolü sonunda çıkan aksaklıkları tekniğe uygun düzelttiniz

mi?
 İş planını zamanında tamamladınız mı?
 Çalışma sırasında güvenlik kurallarına ve verimlilik ilkelerine

uygunuz mu?

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa öğrenme faaliyetine geri dönerek
işlemi tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyetlerini değerlendirme ölçütlerine göre başarmış olmanız
gerekmektedir. Modüldeki bütün öğrenme faaliyetlerini tamamladığınızda bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.

Erkek Palto-Kabanı II modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Erkek giyimi üreten firmaların kış katalogları
 Çeşitli moda dergileri
 Erkek giyimi üreten işletmelerin üretim departmanları
 Erkek palto-kabanı üretimi yapan erkek terzileri
 Mağazaların vitrinleri

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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