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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD271

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI Rok Saya

MODÜL TANITIMI
Rok tipi bir ayakkabının kesimi, dikişe hazırlık işlemleri
ve dikiş işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK Rok tipi bir ayakkabı sayasını dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile dikiş tekniğine
uygun, hatasız rok saya yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Saya parçalarını kesebileceksiniz.
2. Aynayı hazırlayabileceksiniz.
3. Yüz parçalarını ve astar parçalarını

hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, kesim atölyesi, saya atölyesi gibi saya
kesiminin ve dikiminin yapıldığı ortamlar ve bu ortamda
bulunan;Kesiminde kullanılan kesim bıçakları, kesim
presi, yarma makinesi, elde kesim bıçağı maşası ve
laması, masat, limaki, makas, gümüş kalem ve benzeri
kesim aletleri, dikilecek sayanın ıstampası.

Ara işler için tıraş makinesi, sütunlu, düz ve zigzag dikiş
makineleri, kapsül çakma makinesi, yapıştırıcı kapları,
yapıştırıcı, fırçalar ve diğer aletler.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili “evet-hayır”;
“doğru-yanlış” şeklindeki sorularla kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler
ölçülerek değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ayakkabı; tarih boyunca biz insanlar için temel ihtiyaç olmuştur. Geçmişte ayakkabı
temel ihtiyaç ürünü iken günümüzde artık bir statü sembolüdür.

Ayakkabı tasarımlarına modacılar yön vermektedir. Ayakkabılar üretilirken belli bir
modele göre yapılır. Ayak sağlığı, ayakkabının giyileceği ortam ve mevsim şartları
ayakkabının modelini etkiler.

Ayakkabılar bakıldığında birbirine benzemekle beraber üretim yönünden farklılıklar
arz etmektedir. Ülkemizde ve dünyada kabul edilen belli başlı temel ayakkabı modelleri
vardır. Bunlardan biri de bizde rok olarak bilinen ama yabancı kaynaklarda mokasen olarak
geçen modeldir.

Bu modülde rok (mokasen) model bir ayakkabının kesim ve dikim aşamalarını diğer
ayakkabı modellerinden farkını göreceksiniz. Uygulamalı olarak tüm işlemleri yaparak bilgi
ve beceri sahibi olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında rok
(mokasen) sayasının parçalarını elde ya da preste kesebileceksiniz.

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerine giderek rok (mokasen) türü ayakkabı
çeşitlerini, kesimde kullandıkları yöntemleri ve dikkat ettikleri hususları
yazarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. SAYANIN KESİMİ

1.1. Rok ( Mokasen) Ayakkabının Tanımı

Bayan ve erkeklerin özellikle yazın giyebileceği rahat, hafif ve astarsız bir ayakkabı
modelidir. Rok için Anadolu’da giyilen çarığın ve Kuzey Amerika Kızılderililerin giydiği
tabanı deriden çarığın modernize edilmiş halidir denebilir.

Fotoğraf 1.1: Elde saraç dikişli rok ayakkabı

Özelikle ayna ve kısmı ile fortluktaki dekoratif amaçlı dikişler elde saraç ve makine
saracı ile yapılır. Fotoğraf 1. 1’de kenarına biye takılmış elde saraç dikişli bir rok tipi
ayakkabı görülmektedir. Elde ya da makinede olsun saraç dikişleri görüntülerine göre açık
dikiş, kapalı dikiş, çapraz dikiş gibi değişik isimler alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Rok (Mokasen) Model Sayanın Kesiminde Dikkat Edilecek
Hususlar

Bu model ayakkabılar ekseriyetle astarsızdır. Sayayı sadece yüz parçaları oluşturur.

Kesim yapılırken dikkat edilmesi gereken ana kurallar aşağıdadır:

 Malzeme gözle ve elle kontrol edilir, hatalı yerler işaretlenir.
 Uygun konumda kesim masasına ya da prese yerleştirilir.
 Sayayı oluşturacak parçalar malzemenin uygun bölgelerinden, uygun konumda

kesilmelidir.
 Istampalar veya kesim bıçakları malzeme kaybı minimum olacak biçimde

yerleştirilmelidir.
 Kesime başlarken kanat derinin kuyruk kısmı kesimciye bakacak şekilde kesime

başlanmalıdır.
 Önce büyük parçalar simetri olarak aynı kalite bölgelerinden kesilmelidir.

Burada anlatılacak olan rok tip ayakkabının 1 çifti 14 parçadan oluşmaktadır ve sadece
ağız yaka kıyılığı astarlıdır.

Modele ait hem ıstampalar hem de pres bıçakları olduğundan parçaların kesimi elde ve
preste yapılmıştır. Kesimi yapılan parçalar:

1.2.1. Ayna

Ayakkabının önünde en çok dikkati çeken ve görünen parçasıdır. Bu özelliğinden
dolayı sayanın en önemli elemanıdır. Malzemenin en kaliteli yerinden kesilmelidir. Derinin
sıkılık yönü Şekil 1. 1’de görüldüğü gibi ok yönünde olmalıdır.

Şekil 1.1: Ayna parçasının sıkılık yönü
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1.2.2. Gövde

Rok(mokasen) ayakkabının ön ve yan kısmını kaplayan saya elemanlarıdır. Sayanın
en büyük parçasıdır. Sıkılılık yönü Şekil 1. 2’deki gibi ok yönünde olmalıdır.

Şekil 1.2:Gövde parçasının sıkılık yönü

1.2.3. Fortluk

Ayakkabının arka kısmında gövde parçasının ek yerini kapatan saya elemanlarıdır.
Rok (mokasen) ve çarık modellerinde kullanılan filetonun biraz daha büyüğüdür. İşlevi fileto
ile aynıdır. Dekoratif bir görünüm verdiği gibi aynı zamanda fonksiyonel bir saya parçasıdır.
Istampanın sıkılık yönü Şekil 1. 3’de verilmiştir.

Şekil 1.3: Fortluk parçasının sıkılık yönü
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1.2.4. Ağız Kıyılık Parçaları

Gövde ve fortluk parçalarının tüm kenarlarına yaka kıyılık şeklinde dikilen saya
parçalarıdır. Yekpare olabildiği gibi iki parçalı da olabilmektedir. Modülde iki parçalı ağız
kıyılık kullanılmıştır. Malzeme ekonomisi açısından iki parçalı olması tercih edilmiştir. Şekil
1. 4’ te kısa ve uzun ağız yaka kıyılık parçaları görülmektedir.

Şekil 1.4: Ağız kıyılık parçaları

1.2.5. Ağız Kıyılık Kulak Astarı

Yaka kıyılık parçalarının iç tarafına gelen parçalardır. Tıraşlama makinesinde
inceltilmiş deri ya da meşinden kesilir. Şekil 1. 5’ te yaka kıyılık kulak astarı görülmektedir.
Sıkılık yönü yüz parçası ile aynı olmalıdır.

Şekil 1.5: Yaka kıyılık kulak astarı
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1.3. Numaralama

Ayakkabı üretiminde; ayakkabıdaki iç dış farkından dolayı çentik yönünü bilmek çok
önemlidir. Üretim esnasında doğru sayanın doğru kalıba denkleşmesi için çentik yönünün
hangi sistemle uygulandığının bilinmesi gerekir.

Türkiye’de numara ve iç-dış çentikleri sayanın dış tarafında gösterilir. Ülkemizde
işletmelerin bazıları da İtalya, İngiltere, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi
çentikleri iç tarafta göstermektedir.

Ekseriyetle pres kesim bıçaklarının üzerinde iç dış ve numara çentikler vardır. Ayrıca
çentik atmaya gerek yoktur. Elde kesim için iç-dış çentiği önemlidir. Kesim yapılırken bu
çentikler mutlaka konmalıdır. Çentik koyarken aşırılıktan kaçınılmalıdır çok büyük çentikler
konmamalıdır.

Rok tipi sayalara özgü; sağ ve sol ayakkabıyı ayırt etmenin, iç ve dışı bulmanın ve
parçaları eşlemenin başka yolları vardır. Örneğin; rok sayaların ayna parçasının ucu simetrik
değildir. Şekil 1,6’da görüldüğü gibi bir tarafı hafif olarak içe bakar içe bakana taraf içi
gösterir.

Şekil 1.6: Ayna parçasında ayakkabının iç tarafı

Şekil 1.7’de görüldüğü gibi rok sayanın gövdesinde ayakkabının alt kısmına gelen
yerde bir boşluk bulunur. Bu boşluk simetri değildir. Bir köşesi daha sivridir. Sivri olan bu
uç sayada iç tarafı gösterir. Istampadaki bu boşluk monte esnasında kalıp yerleştirmeye ve iç
taban koymaya yarar. Istampa şekline dikkatli bakıldığında bunun sağ tek ayakkabıya ait
olduğu fark edilir.

Kesim sırasında çentiğin konup konmadığına ve konan çentiğin belirgin olup
olmadığına dikkat edilmelidir. Ayakkabı numara gümüş kalemle sayanın içine yazılabildiği
gibi numaratörle de dil astarına çoraplığa ya da mostraya vurulabilir.

Ayna Parçasında İç
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Şekil 1.7: Gövde parçasında ayakkabının iç tarafını gösterme

1.4. Kontrol ve Düzeltme

Saya parçalarımızın tümü 14 parçadan oluşmaktadır. Bunların kesim sıkılık yönü ve
aynı bölgeden kesilmeleri çok önemlidir. Sağ ve sol tek ayakkabı için ıstampalar parça
sayılarına göre ters çevrilerek kesim yapılmalıdır. Rok (mokasen) sayayı oluşturan parçalar:

Ayna 2 Adet
Gövde 2 Adet
Fortluk 2 Adet
Ağız kıyılık kısa parçası 2 Adet
Ağız kıyılık uzun parçası 2 Adet
Ağız kıyılık kulak astarı 4 Adet

Gövde Parçasında Ayakkabının İç Tarafını Gösteren Uç
Göstere
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Rok (mokasen) ıstampalarını
ayırınız.

 İş önlüğünüzü giymeden işe başlamayınız.
 Rok (mokasen) model ıstampalarını yüz ve

astar ıstampaları olarak ayırınız.

Fotoğraf 1.2: Rok saya ıstampaları
 Fotoğraf 1.2’de Rok saya ıstampaları

görülmektedir.

 Sayalık malzemeyi hazırlayınız.

 Modelinize göre yüz ve astar malzemesi
seçiniz.

Fotoğraf 1.3: Yüz malzemesinin elle kontrolü

 Malzemeyi kesim masasına kurallara uygun
yerleştiriniz.

 Malzemenin kusur ve hatalarını tespit ediniz.
 Malzemenin kalite bölgelerini tespit ediniz.
 Malzemenin esneme yönünü tespit ediniz.

Fotoğraf 1. 3’te yüzlük derinin sıkılık yönü
kontrolü görülmektedir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüz parçalarını kesiniz.

 Çalışırken iş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Kendinize temiz bir çalışma ortamı

ayarlayınız.

Fotoğraf 1.4: Pres ayarı ve bıçağın kesim için
yerleştirilmesi

 Yüz ıstampalarını veya pres bıçağını
kurallara uygun malzeme üzerine
yerleştiriniz. Fotoğraf 1.4’te görüldüğü gibi
pres bıçağını yerleştiriniz.

 Yüz parçalarını keserken sol saya kesmek
için ıstampaları veya pres bıçaklarını ters
çevirmeyi unutmayınız. Fotoğraf 1.5’te pres
bıçağını ters çevirerek yerleştirme
görülmektedir.

Fotoğraf 1.5: Saya gövdesi parçalarının preste
kesimi

 Her yüz parçasının esneme yönüne dikkat
ederek kesiniz.

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat
ediniz.
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Fotoğraf 1.6:Fortluk parçasının elde kesimi

 Elde ya da preste kesim yaparken tasarruflu
olunuz.

Fotoğraf 1.6’da fortluk parçasının elde
kesimi görülmektedir.

Fotoğraf 1.7: Ayna parçasına saraç dikiş
yerlerinin işaretlenmesi

 Saya parçası kesildikten sonra gerekli
işaretleme ve noktalama işaretlerini saya
parçaları üzerinde belirleyiniz. Fotoğraf 1.
7’de saya üzerinde gerekli işaretlemelerin
yapılışı görülmektedir.
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 Astar parçalarını kesiniz.

 Astar parçalarını kurallara uygun malzeme
üzerine yerleştiriniz.

 Astar parçalarını keserken sol saya kesmek
için ıstampaları ters çevirmeyi unutmayınız.

 Astar parçalarının esneme yönüne dikkat
ederek kesiniz.

Fotoğraf 1. 8: Ağızlık astar parçaları

 El kesim bıçağınızın keskin olmasına dikkat
ediniz.

 Ağızlık astar parçaları Fotoğraf 1. 8’de
görülmektedir.

 Numaralama ve işaretleme yapınız.

 Kesilen saya parçalarına numarasına göre
çentik koymayı unutmayın. Fotoğraf 1. 9’da
numara çentikleri saya üzerinde
görülmektedir.

Fotoğraf 1.9: Fortluk parçasında numara çentiği
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 Kontrol ve düzeltme yapınız.

 Kesilen parçaları numaralarına göre
tasnifleyiniz. Fotoğraf 1.10’da rok model
saya parçaları görülmektedir.

Fotoğraf 1. 10:Yüz ve astar parçaları

 Rok model saya parçalarını ıstampalarına
göre ayırınız.

 Ayrılan parçaları sayınız.

 Çok sayıda kesilmiş ve tasnif edilmiş saya
parçalarını saya dikim bölümünün istediği
şekilde ip ile bağlayınız.

 Kesilmiş sayaları işaretlerini kontrol ederek
eksikleri tamamlayınız..

 Kesilmiş sayaları eşleştiriniz.

 İş kalitesine özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Çalışma ortamının temizliği ve düzgünlüğü çalışma verimini engeller.

2. ( ) Yüzlük ve astarlık malzemelerde sıkılık yönünün aynı olmasının hiçbir önemi
yoktur.

3. ( ) Astar ve yüz ıstampaları arasında fark yoktur.

4. ( ) Parçaları keserken sağ sol ayakkabı için ıstampaları ters çevirmek gerekir.

5. ( ) Rok (mokasen) saya kesimi için malzemelerdeki kusur ve hataları tespit etmeye
gerek yoktur.

6. ( ) Saya parçası kesildikten sonra gerekli işaretleme ve noktalama işaretlerini saya
parçaları üzerinde belirlenmesi gerekir.

7. ( ) Astar parçalarını keserken sol saya parçalarını kesmek için ıstampaları ters
çevrilmelidir.

8. ( ) Her saya parçasını esneme yönüne dikkat ederek keseriz.

9. ( ) Pres ile kesimde pres kafa ayarı yapmaya gerek yoktur.

10. ( Pres bıçaklarının ağız kısmı birbirine sürtünmemelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift rok (mokasen) sayasının kesimini yapınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Rok (mokasen) ıstampalarını (pres bıçaklarını) yüz ve astar parçaları
olarak ayırdınız mı?

2. Pres kafa yükseklik ayarı yaptınız mı?

3. Saya malzemesinin hatalarını tespit ederek işaretlediniz mi?

4. Pres tablasını kesim için boşalttınız mı?

5. Yüz parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?

6. Astar parçalarını düzgün bir şekilde kestiniz mi?

7. Numaralandırmayı ve çentikleri doğru yaptınız mı?

8. Bir çift rok (mokasen) saya parçalarını istenen niteliklerde
kesebildiniz mi?

9. Kontrol ve düzeltme işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında rok (mokasen) model ayakkabının yüz ve astar parçalarını
dikime hazırlarken neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Basit bir rok (mokasen) model ayakkabının yüz ve astar parçalarını tanıyınız.
 Rok (mokasen) model ayakkabının değişik modellerini araştırınız.
 Rok ayakkabıyı diğer ayakkabı modellerinden ayıran özellikler hakkında bilgi

edininiz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. YÜZ VE ASTAR PARÇALARINI
HAZIRLAMAK

2.1. Rok (Mokasen) Model Saya Parçalarının Tıraşı

2.1.1. Tıraş

Deri inceltme modülündeki bilgilerimizi hatırlayarak rok model saya parçaları için
gerekli olan tıraşlama çeşitlerini kısaca görelim.

Genellikle saya elemanlarının kenarlarına yapılacak işleme göre yapılan kenar
inceltme işlemine ayakkabıcılıkta tıraş denir. Tıraşlama işlemi genellikle derinin tersi
yüzeyinde tıraş makinelerinde yapılır. Gerekli olmadıkça sırça (cilt) taraf tıraşlanmaz.

Fotoğraf 2.1: Bindirme tıraşı yapılmış fortluk

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Rok tipi ayakkabılar genellikle astarsız olduklarından ve tıraşlanan görünen yüzeyde
renk farklılığı olacağından sırça tarafından tıraşlanır. Bu modülde gövde parçasının üst
kenarı ve arka kapama dikiş yerleri sırça tarafından tıraşlanmıştır.

Saya elemanlarının kenar birleşimleri değişik şekillerde olabilir. Kenar biçimine göre
farklı olarak tıraşlar yapılabilir. Modüldeki rok (mokasen) model ayakkabıda üç çeşit tıraşa
ihtiyaç vardır.

 Bindirme tıraşı

Birbiri üzerine gelecek parçaların, binme yerinin tıraşlanmasıdır. Üst üste gelen
parçaların potluk yapmaması için bir miktar inceltme yapılır. Özellikle sayanın ek yerlerinde
ve iç kısımda ayağa değecek kısımlardaki deri fazlalığını gidermek içinde yapılır. Istampada
bindirme tıraş payı belirtilmemiş ise 6–8 mm olarak alınır. Fotoğraf 2. 2’de ağız kıyılık
parçalarının uçlarındaki bindirme tıraşı görülmektedir.

Fotoğraf 2.2: Ağız kıyılık parçalarının üst üste gelen kısımlarının bindirme tıraşları

Bu bölümde fortluk parçasının kenarlarına, ayna çevresine, gövdenin ayna ile
dikilecek kenarlarına ve ağız kıyılık parçalarının üste gelen kısımlarına yakma tıraşı
anlatılmıştır. Istampada bir değer belirtilmemiş bindirme tıraşı 6–8 mm olarak alınır. Şekil 2.
1’de yakma ve bindirme tıraşı şekli görülmektedir.

Şekil 2.1: Yakma ve bindirme tıraşı şekilleri
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 Çatı tıraşı

Temiz bir kenar oluşturularak yapışma kolaylığı sağlamak, ağız derisine eşit kalınlık
sağlamak zig–zag ve arka çatı dikişlerde deri kalınlığını azaltmak için yapılan tıraştır. Çatı
tıraşının genişliği 1,5–2 mm olarak alınabilir. Fotoğraf 2. 3’te rok saya gövdede tıraş
bölgeleri görülmektedir. Rok tipi ayakkabılarda derinin cilt (sırça) tarafından yapılmalıdır

Fotoğraf 2.3 Sayanın sırça (cilt) tarafından yapılmış, bindirme ve çatı tıraşları

 Yakma tıraşı

Sayalarda üst üste gelen parçalarda alt parçalara yakma tıraşı üstte gelen parçala ise
yakma tıraşı yapılır. Yakma tıraşında deri yakma tıraşından daha ince olur. Yakma tıraşında
deri kenarındaki pürüzlülükleri gidermek için yapılır. Fotoğraf 2. 4’de kenarına yakma tıraşı
yapılması gereken ayna görülmektedir.

Fotoğraf 2.4: Yakma tıraşı yapılması gereken ayna parçası
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Kenar tıraşlandıktan sonra deri renginde veya kontra renkte boyanıp güzelleştirilme
işine yakma denir. Ayakkabı saya parçalarında üste gelen kenar kısımlarının istenen
niteliklerde olması için yapılan bir işlemdir. Bindirme tıraşından farklı olmasına rağmen
birçok işletmede bindirme tıraşı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Kesimde ve tıraşta meydana gelen pürüzlerin ve derinin kenarlarındaki doku
bozukluklarının giderilmesi için deri yakılır. Bu işlem derinin tabaklanma yöntemine ve
finisaj şekline göre değişiklik gösterebilir. Fotoğraf 2. 5’te kenar yakma işlemi görülmektedir

Fotoğraf 2.5: Ayna parçasının kenar yakma işlemi

Yakma işlemi kıvırma, dikip dönme ve benzeri işlemlerin yapılmadığı durumlarda
uygulanır. Sentetik malzemelere yakma işlemi uygulanmaz.

2.2. Regola (Toplama)

Sayanın monteye hazır duruma getirilmesi için kesilmiş ve gerekli işlemleri bitmiş
saya elemanlarının, birbiri ile ilgili olarak bir araya getirilmesine toplama denir. Regola her
zaman sayacı tezgâhında yapılır. Tezgah işlemleri modülündeki bilgilerimizi hatırlayalım.

Regola masasında yapıştırıcılar, mermer, sayacı çekici, makas, çeşitli takviye bantları,
yapıştırıcı fırçası gibi çeşitli takımlar bulunur.

Fotoğraf 2.6: Ağız kıyılık parçalarının regolası
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Fotoğraf 2. 6’da uzun ve kısa ağız kıyılık parçalarının regolası görülmektedir. Uç
taraflarında bindirme tıraşı yapılan parçalar regoladan sonra düz dikiş ile birleştirilir.

Fotoğraf 2.7 Ağız kıyılık parçaları ve gövdenin regolası

Fotoğraf 2. 7’de gövde ve ağız kıyılık parçalarının dikiş öncesi regolası görülmektedir.

2.3. Arka/Çatı Birleştirme (Zigzag Dikişi)

Rok (mokasen) ayakkabıda çatı dikişi, saya yüz parçalarından olan gövdenin arka
kısmının dikilmesidir. Gövdenin tıraşlanmış her iki arka kenarı uç uca getirilerek zigzag
dikiş makinesinde dikilir. Zigzag dikiş yöntemi ile dikilmesinin sebebi parçaların dikiş
yerlerinde potluk ve kalınlık yapmaması, ayağı rahatsız etmemesi içindir. Kapama dikişinin
başına ve sonuna dikiş sağlamlığı için ponteriz dikişi (kalıcı) atılır. Fotoğraf 2. 8’de gövde
parçasının zigzag dikiş makinesinde çatılması (arka birleştirme) görülmektedir.

Fotoğraf 2.8: Gövdenin zigzag ile kapama dikişi dikilmesi

Bir çift ayakkabı için iki adet gövde parçası bulunur ve sadece bunların arka kapama
dikişi zigzag ile yapılır. Bu dikişler ardı ardına dikilirse zamandan ve işçilikten kazanılır.
Fotoğraf 2. 9 ’da zigzag dikişi ile arkası kapatılmış rok gövdesi görülmektedir.
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Fotoğraf 2.9:Zigzag dikişi ile arkası kapatılmış rok gövdesi

2.4. Astar Hazırlama

 Rok (mokasen) model sayalar astarsız olarak bilinen ayakkabı modellerindendir.
Sadece ağız kıyılıkların bağcık kapsülü takılan yerlerine ve de isteğe bağlı
olarak dil altına astar konulabilir.

 Yüz parçalarında olduğu gibi astarlarında sıkılık yönüne bakılmalı, hatalı yerler
işaretlenmelidir.

Fotoğraf 2.10: Astar parçaları

 Astar parçaları potluk yapmasın diye yarma makinesinde 0,8 mm’ye kadar
inceltilmelidir.

 Astar ve yüz birleştirmede; yapıştırıcı olarak neopren kullanılır. Neopren;
kloroprenin ticari adıdır. Neopren; piyasada bally veya sarı ilaç olarak bilinir.
Gamba astar ve çoraplığa neopren sürülürken çok az sürülmelidir.

 Gerekenden fazla neopren;

 Yapıştırıcının kuruması için beklenen zamanın uzamasına sebebiyet verir.
 Astar ve yüzü birleştirip çekiçlenirken dışarıya taşmasına sebep olur.
 Çekiç ve diğer takımlara bulaşarak sayanın kirlenmesine sebep olur.
 Dikiş zorluğuna sebebiyet verir.
 Dikiş makinesinde iğnenin gözüne ve kanallarına girerek dikiş hatalarına

sebep olur.



22

Yapıştırıcının kuruması için gereken süreyi beklememiz gerekir. Bu süre oda
şartlarına göre 10 dakika ile 15 dakika arası değişebilir.

2.5. Yüz Parçasının Çatılması

Rok tipi ayakkabı sayası belli başlı dört parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar gövde,
ayna, fortluk ve ağız kıyılık parçalarıdır. Fotoğraf 2. 11’de bu parçalar görülmektedir.

Önce ağız kıyılık parçaları uç uca bindirme dikişi şeklinde dikilir. Zigzag dikişi
yapılmış gövde parçası ile fortluk parçası birbirine dikilir. Ağız kıyılık parçaları kapama
dikişi şeklinde gövdeye dikilip dikip dönme yapılır ve kenarların dikilir. Son olarak ayna
gövdeye saraç dikişi ile dikilerek saya bitirilir. Aşağıdaki bölümlerde rok ayakkabının işlem
basamakları sıra ile anlatılmıştır.

Fotoğraf 2.11: Rok ayakkabının parçaları

2.6. Fortluk Parçasının Dikimi

Fortluk parçasına elde saraç ve makinede çatı dikişi olmak üzere iki dikiş bulunur.
Saraç dikişi ayna ile gövde parçasında yapılacak saraç dikişi ile bir bütünlük sağlaması
amacıyla dekoratif amaçlı bir dikiştir. Çatı dikişi ise daha evvel birçok saya parçasını
dikmede kullanıldığı şekilde yapılır.

2.6.1. Fortluk Parçasının Çatı Dikişi

Çatı dikişi sadece üçgen şeklinde kesik olan kısma uygulanır. Başlangıçta ve bitişte
ponteriz atılması dikiş sağlamlığı açısından önemlidir. Daha sonra içten dikiş çekiçlenir ve
takviye bandı ile desteklenir. Fotoğraf 2. 12’de fortluk parçasının sütunlu makinede dikişi
görülmektedir.
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Şekil 2.2: Fortluk parçası çatı dikişi ve saraç dikişi yerleri

2.6.2. Fortluk Parçasının Elde Saraç Dikişi

Rok tipi ayakkabılarda saraç dikişi dekoratif amaçlı ve de fonksiyonel olarak
kullanılır. Bu modülde dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Saraç dikişlerinin elle ve de makinede
dikmek mümkündür.

Yapılan saraç dikişlerin dikiş boyu, dikişin şekli farklı olabilmektedir. En yaygın
kullanılanlar saraç dikiş yöntemleri; açık dikiş, kapalı dikiş ve kıvırma dikişidir.

Fotoğraf 2.12: Fortluk parçasının çatı dikişi

Şekil 2.3: Kapalı dikiş
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Kapalı saraç dikişte; saraç ipi ile birleştirilen deri kenarları aynı zamanda birleşen
kenarların üstünden de geçirilerek dikiş oluşturulur. Bu yöntemle daha sıkı ve sağlam bir
dikiş elde edilir. Şekil 2. 3’te kapalı dikiş ile dikilmiş bir ayakkabının kesiti görülmektedir.
Yaptığımız rok modelinde kapalı dikiş yöntemi uygulanmıştır.

Şekil 2.4: Açık dikiş

Açık saraç dikişte; saraç ipliği saya kenarındaki delikleri takip ederek gider. Tek iğne
ya da çift iğne ile çalışılabilir. Şekil 2. 4’te rok tipi bir ayakkabı kesitinde açık dikiş ve ayna
ile gövdenin birleşimi görülmektedir.

Rok tipi ayakkabılar mevsimlik olarak kullanılır oldukça rahattır. Ayna ile gövde
parçalarının dikişi saraç olduğundan yağmura ve suya dayanıksız modellerdir. Yağışlı
havalarda su emebilir. Şekil 2. 5’te ki ayakkabıda su, toz ve yağmur gibi dış şartlarından
korunmak amaçlı ayna gövdeye kıvırma dikişi ile dikilmiştir.

Şekil 2.5: Kıvırma dikiş
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Ayakkabıda bir bütünlük sağlaması amacıyla dekoratif amaçlı fortluğun ıstampada
belirtilen yerleri elde saraç ile dikilir.

Fotoğraf 2. 13: Değişik renklerde saraç iplikleri ve saraç iğnesi

Fortluk parçasındaki saraç dikişi için hazırlanmış deliklerin aynı sayıda olması
önemlidir. Şayet delinmemişte ıstampaya göre evvela işaretlenir daha sonra ise zımba ya da
biz gibi delici bir alet ile delinir. Şekil 2. 2’de fortluk parçasının saraç dikişi için delikler, çatı
dikişi yerleri görülmektedir.

Saraç dikişinde kullanılan iplikler özel mumlu ipliklerdir. Muhtelif renk ve kalınlığa
sahiptir. Saraç için kullanılan iğneler ucu küt dikiş iğnesine benzer.

Çok farklı saraç dikiş çeşitleri vardır. Bu modülde sadece kapalı dikiş yöntemi
kullanılmıştır.

Fotoğraf 2.14: Fortluk parçasının elde saraç dikişi

Fortlukta elde saraç için karşılıklı eşit sayıda 13’er adet delik bulunmaktadır.
Dikilecek kenarlar dikiş kolaylığı maksadı ile çatı tıraşında olduğu gibi inceltmek için 1 mm
tıraşlanır. Saraç dikişinde işlem sırası:
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 Saraç iğnesine iplik takılır.

 Dikilecek kenarlara sağlamlık amacıyla takviye bandı yapıştırılabilir.

 Kenarlar birbirine bitiştirilir.

 İpliğin dikilen yerden kurtulmaması için dip kısmına düğüm atılır.

 Saraç iğnesi 1 nu’lu delikten içten dışarı doğru sokulur (Fotoğraf 2.14).

 1 nu’lu delikten 2 nu’lu deliğe üstten geçilir.

 2 nu’lu delikten tekrar 1 nu’lu delikten çıkılır. Aynı yere iki kez dikiş atılmış
olur. ( sağlamlık amacıyla)

 1 nu’lu delikten çıkmış olan iğne 3 nu’lu delikten geçip 2 numaralı delikten
çıkılır.

 2 numaradan çıkmış olan iğne yan olarak 4 numaralı delikten 3 numaralı deliğe
geçilir.

 3 numaradan çıkmış olan iğne üsten dolaştırılarak 4 numaradan geçirilip 3
numaradan çıkartılır.

Kapalı el saraç dikişi, alttan çapraz, yan tarafa ve üstten olmak üzere üç
aşamada devamlı tekrarlanır.

 3 numaralı delikten çıkmış olan iğne yan olarak 5 numaralı delikten 4 numaralı
delikten çıkartılır.

 4 numaralı delikten çıkmış olan iğne yan olarak 6 numaralı delikten geçirilip 5
numaralı delikten çıkarılır.

Şekil 2.6: Saraç dikişinin yapılışı

Aynı işlem diğer deliklerin sonuna kadar devam eder. Sona gelindiğinde sağlamlık
amacıyla çift dikiş yapılmalıdır. Fotoğraf 2. 15’te fortluk parçasındaki saraç dikişinin bitmiş
hali görülmektedir.
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Fotoğraf 2.15: Fortluk parçasının saraç dikişi

2.7. Gövde İle Fortluğun Dikilmesi

Fortluğa ve marka izlerine göre fortluğun geleceği yerlere yapıştırıcı sürülür. Fotoğraf
2.16’da fırça ile fortluk parçasının dikileceği yerlere yapıştırıcı sürülmesi görülmektedir.

Fotoğraf 2.16: Fortluk parçasının dikileceği yere yapıştırıcı sürülmesi

Fotoğraf 2.17: Fortluk parçasını dikişe hazırlık
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Gövde ve fortluk parçaları birbirine tutturulduktan sonra alt kenar hariç üç taraf
dikilir. Fotoğraf 3. 17’de fortluk parçasının dikişe hazırlanması görülmektedir. Fotoğraf 2.
18’de fortluk parçasının gövdeye dikilmiş hali görülmektedir.

Fotoğraf 2.18: Fortluk parçasının gövdeye dikilmiş hali
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Saya parçalarının tıraşını
yapınız.

 Rok saya yüz parçalarının tıraşını yapınız.

 Saya elemanlarını tanıyınız. Fotoğraf 2. 19’da rok
model ayakkabının kesilmiş saya parçaları
görülmektedir.

Fotoğraf 2.19: Rok saya parçaları

 Saya parçalarının neresine hangi tıraş yapılacağını
öğreniniz.

 Tıraş makinesinin ayarlarını yapınız

Fotoğraf 2.20: Tıraşı yapılmış fortluk

 Fortluk parçasının bindirme, yakma ve çatı tıraşlarını
yapınız (Fotoğraf 2. 20).

 Ağız kıyılık parçalarının bindirme, yakma ve dikip
dönme için gereken tıraşları yapınız(Fotoğraf 2. 21)

 Gövde parçasının saraç dikişi olacak yerlerini yakma
tıraşı, ağız kıyılık parçasının dikip dönme olarak
gelecek yerlerini cilt tarafından bindirme tıraşı
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Fotoğraf 2.21: Tıraşı yapılmış ağız kıyılık parçaları

 Astar parçalarını yarma makinesinde 0,7–0,8 mm.
inceltiniz.

Fotoğraf 2.22: Ayna parçasını yakma

 Gövdenin ağız kıyılık parçalarına dikilecek yerlerinin
cilt tarafından kıvırma tıraşını yapınız (Fotoğraf 2.
23).

 Gövdenin ayna ile birleşecek yerlerine yakma tıraşını
yapınız.

 Aynanın yakma tıraşını yapınız. Fotoğraf 2. 22’de
ayna parçası kenarlarının yakma işlemi görülmektedir.

 Ayna ve gövde parçalarının saraç dikişi dikilecek
kenarlarının birbirine iyi yapışması için 1 mm. açılı
tıraş yapınız (Fotoğraf 2.24)

Fotoğraf 2.23: Cilt tarafından tıraş yapılmış saya gövde
parçası
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 Gövdenin zig-zag dikişi yapılacak gamba kısmını cilt
tarafından 1,5–2 mm çatı tıraşı yapınız.

Fotoğraf 2.24 Saraç dikişi yapılacak kenarları 1 mm tıraşlama

 Fortluk parçasının
regolasını yapınız.

 Çatı dikişi yapılacak kenarlara dikiş sırasında kolaylık
amacıyla cilt tarafından neopren sürünüz (Fotoğraf 2.
25).

 Saraç dikişi yapılacak yerlere içten takviye bandı
çekiniz

 Dikiş kolaylığı için saraç deliklerinden teker teker
iğneyi sokarak takviye bandını deliniz.

Fotoğraf 2.25: Fortluk parçasının tıraş yapılmış kenarları

 Fortluk parçasının
dikişlerini yapınız.

 Makinenin ayarlarını kontrol ediniz.

 Malzemeyi ters çevirip iç taraftan üst üste getiriniz.

 Kenar düzgünlü için ve kaymaları önlemek için cilt
tarafına yapıştırıcı sürünüz.

 Altta kalan kenar görünecek kadar ön tarafta olmasına
dikkat ediniz (Fotoğraf 2. 26).
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Fotoğraf 2.26: Fortluk parçasının çatı dikişi

 Sütunlu makinede uygun renkteki iplikle dikiniz.
Dikişin başında ve sonuna ponteriz atmayı
unutmayınız.

 Dikişten sonra fortluğun iç tarafından dikiş yerlerini
çekicin ucu ile açınız.

 Çekiçle hafifçe vurarak potluğunu gideriniz.

 Dikişin üzerine ayağı rahatsız etmemesi için takviye
bandı yapıştırınız (Fotoğraf 2. 27).

Fotoğraf 2.27:Çatı dikişi ve saraç dikişi bitmiş fortluk parçası

 Ağız kıyılık parçalarının
regolasını yapınız.

 Ağız kıyılık parçalarının dikilecek olan uçları
yapıştırınız (Fotoğraf 2. 28).

 Yapıştırıcı sürerken; uzun parçanın alt tarafına kısa
parçanın ise üst tarafına yapıştırıcı sürünüz. Çünkü
uzun parça kısa parçanın üzerine gelmelidir.

Fotoğraf 2.28: Ağız kıyılık parçasının regolası
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 Ağız kıyılık parçalarının
dikiniz.

 Bindirme şeklinde yapışmış ağız kıyılık parçaları düz
ya da sütunlu makinede dikilir.

 Dikiş başında ve sonunda ponteriz dikişi atınız.
 Uygun dikiş adımı, iğne ve iplik seçiniz.
 Sayanın tüm dikişlerinin aynı karakterde olmasına

dikkat ediniz.

 Gövde parçasının
regolasını yapınız.

 Saraç dikişi yapılacak kenarlara yakma işlemi
uygulayınız. Yakmadan amaç güzel bir görünüm için
iplikçikleri yakmak ve kenar düzgünlüğü sağlamaktır
(Fotoğraf 2. 29)

 İç taraftan takviye bandı yapıştırınız.

Fotoğraf 2.29: Gövde parçası

 Gövde parçasını çatı
dikişini yapınız.

 Gövde parçasının gamba kısmı uç uca getirilir.
Özellikle dış tarafa bakan uçların aynı hizada
olmasına dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.30: Gövde parçasının zigzag dikişi ile çatılması

 Zigzag dikiş makinesinde dikiniz (Fotoğraf 2. 30).
 Baş tarafa ve son tarafa ponteriz atmayı unutmayınız.

(Fotoğraf 2. 31).
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Fotoğraf 2. 31: Çatı dikişi yapılmış gövde parçası

 Gövde parçası ile
fortluğun regolasını
yapınız.

 Fortluğun iç yüzüne yapıştırıcı sürünüz.
 Gövde parçasının arka kısmına ( fortluğun dikileceği

yerlere) yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 2. 32).
 Kuruma süresi kadar bekleyiniz.
 Marka çizgilerine göre yerleştiriniz.
 Hafifçe çekiçleyiniz.

Fotoğraf 2. 32: Gövdeye tutturulmuş fortluk

 Gövde parçası ile
fortluğu dikiniz.

 Sütunlu makinede roda fortluğun üzerinde olacak
şeklide en başa ponteriz atarak dikiniz.

 Dikişin kenara 1–1,5 mm. olmasına ve aynı hizada
düzgün olmasına dikkat ediniz. Fotoğraf 2. 33’te
fortluk parçasının gövdeye dikilmesi işlemi
görülmektedir.

 Çatı dikiş yapılan kenar hariç kesintisiz olarak üç
tarafı dikiniz.

 Dikişi bitirirken ponteriz atmayı unutmayınız.

Fotoğraf.2.33: Fortluğun gövdeye dikişi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Yakma tıraşı altta kalan parçaya yapılır.

2. ( ) Yakma tıraşı ile bindirme tıraşı arasında fark yoktur.

3. ( ) Yüz ve astar parçaları aynı kalınlıkta olmalıdır.

4. ( ) Çatı tıraşı dikişleri kenardan 1- 1,5 mm uzaklıkta dikilir.

5. ( ) Kalınlıkları uygun değilse astarlar yarma makinesinde inceltilir.

6. ( ) Sentetik malzemeleri de tıraş yapmalıyız.

7. ( ) Kullandığımız düz ve sütunlu makinelerin dikiş adım ayarları aynı olmalıdır.

8. ( ) Saraç dikişi yapılacak kenarların içine takviye bandı konur.

9. ( ) Saya parçalarını keserken sıkılık yönüne dikkat etmeye gerek yoktur.

10. ( ) Sentetik malzemelere yakma tıraşı uygulanmaz.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Gerekli araç ve gereci sağlayarak bir çift rok (mokasen) sayasının regola ve dikim
işlemlerini yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Saya parçalarının tıraşlarını yaptınız mı?

2. Fortluk parçalarının regolasını ve saraç dikimini yaptınız mı?

3. Fortluğun saraç dikişini yaptınız mı?

4. Gövdeyi zig zag makinede çattınız mı?

5. Fortluk ile gövdenin regolasını yaptınız mı?

6. Fortluk ile gövdeyi sütunlu makinede diktiniz mi?

7. Gamba astar parçalarının regolasını ve dikimini yaptınız mı?

8. Ağız kıyılık parçalarının regolasını yaptınız mı?

9. Ağız kıyılık parçalarını uçlarını bindirme dikişi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa ilğili uygulamayı
tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

Saraç dikişi uygulamasını farklı şekillerde ve malzemelerle tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında Rok (mokasen) model ayakkabının ağız kıyılık
parçalarının birleştirilmesini ve aynanın gövdeye elde saraç dikişini öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bir rok (mokasen) model ayakkabının yüz ve gövde parçalarının genellikle nasıl
birleştirildiğini araştırınız.

 Saraç dikişlerinde kullanılan iplikler ve dikiş teknikleri hakkında bilgi
toplayınız. Bulduğunuz bilgileri rapor haline getirerek sınıf arkadaşlarınızla
tartışınız.

3. ROK SAYA SARAÇ DİKİŞİ
Günümüzde saraç dikişi dekoratif amaçlı sayalarda çok sık kullanılır. Zaten

ayakkabının geçmişinde de saya malzemelerini birbirine tutturmada kullanılan yegâne
yöntem dikiş olduğu için saraç dikişi öteden beri bilinen bir yöntemdir. Şekil 3. 1’de el saracı
ile kıvırma tip dikiş örneği görülmektedir.

Şekil 3.1: Elde kıvırma dikişli rok sayası

Dikiş makinelerinin icadı ve hızlılığı zaman içerisinde elde saraç dikişini bitirme
noktasına getirmiştir.

Rok (mokasen) sayasının ayna ve gövde parçalarında elde saraç dikişi ile yapılmıştır.
O işleme geçmeden evvel bir önceki öğrenme faaliyetinin devamı olan işlemler anlatılmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Gövde İle Ağız Kıyılık Parçalarının Dikişi

Uçlarından bindirme dikişi yapılmış ağız kıyılık parçaları çentik çentiğe gelecek
şekilde tutturulur. Şekil 3. 2’de ağız kıyılık parçalarında çatı dikişinin başlanacağı çentikler
görülmektedir.

Şekil 3.2: Ağız kıyılık parçalarında çatı dikişine başlanacak çentikler

Ağız kıyılık parçasının sırça yüzü gövde parçasının iç tarafına gelmelidir. Fotoğraf 3.
1’de ağız kıyılık parçası ile gövdenin dikiş için referans çentikleri ve dikiş için tutuş
pozisyonu görülmektedir.

Fotoğraf 3.1: Gövde ve ağız kıyılık parçalarındaki referans çentikleri

Gövde parçasının ağız kısmından ağız kıyılık parçaları ile beraber çatı dikiş dikilir.
Çatı dikişi kenardan aynı hizada 1–1,5 mm içeriden sütunlu makinede dikilmelidir. Fotoğraf
3. 2’de ağız kıyılık ile gövdenin sütunlu makinede dikişi görülmektedir.

Kıvırma için, kenar çatı dikişinden; sonra dikişi yapılmış gövde ile ağız kıyılık
parçaları dilip dönme işleminden önce (kıvırma) düzgün bir görünüm ve parçaların birbirine
uyumu için dikişin arkasından Fotoğraf 3. 3’teki gibi dikiş bölgesi hafifçe çekiçlenmelidir.
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Çekiçleme işleminden sonra ağız kıyılığın iç tarafına ve üzerine geleceği gövde
kısmına yapıştırıcı sürülür. Bekleme süresinden sonra yapıştırılır. Fotoğraf 3. 4’te yapıştırıcı
sürülmüş, kıvırma işlemi yapılmış ve çekiçlenmiş, rok saya gövdesi görülmektedir.

Fotoğraf 3.2: Gövde ile ağız kıyılık parçalarının dikimi

Dikilen çatı dikişinden sonra ağız kıyılık parçasını dikip dönme yaparken kenar
düzgünlüğüne dikkat edilmelidir. Ağız kıyılık parçasındaki çatı dikişi yapılan çentik dışarıda
kalmayacak şeklide kıvırma yapılmadır.

Fotoğraf 3.3: Çatı dikişi yapılan gövde ve ağız kıyılıkları çekiçle ezme

Kenar dikişi yapılmadan evvel ağız kıyılık astar parçaları yapıştırılır. Sağlamlık
amacıyla astar ve yüz arasına bağcık kapsüllerinin geleceği kısma takviye bandı konmalıdır.
Fotoğraf 3. 6’da saraç dikişi yapılacak gövde kenarlarına takviye bandı çekilmiş hali
görülmektedir.
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Fotoğraf 3.4: Kıvırma yapılmış ağız kıyılık ile gövde parçası

Ayna ve gövdenin saraç dikişi ile birleşeceği astar ve yüz altına da takviye bandı
konmalıdır. Fotoğraf 3. 5’te yapıştırıcı sürülmüş ağız kıyılık astar parçaları ve rok gövdesi
görülmektedir.

Fotoğraf 3.5: Ağız kıyılık astarlarının yapıştırılmaya hazırlanması

Astar parçası yapıştırılmadan kenar dikişi yapılmaz. Fotoğraf 3. 7’de yapıştırıcı ile
tutturulan astar parçasının çekiçlenmesi görülmektedir.

Ağız kıyılık parçasının kapsül takılan kulak kısmından başlanmak üzere parçalar
yekpare olarak birbirine kenar bindirme dikişi ile dikilir.
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Fotoğraf 3.6: Ağız kıyılık asarının yapıştırılması

Dikişe ağız kıyılık parçasının üst çentiğinden başlanır ve simetriği olan diğer tarafta
bitirilir. Başlangıç ve bitişte dikişte sökülme olmaması için ponteriz atılması önemlidir.
Dikişin düzgünlüğü çok önemlidir.

Fotoğraf 3.7: Ağız kıyılık astarının çekiçlenmesi

Ayakkabı imalatının her aşamasında dikkat isteyen ve hata kabul etmeyen bir temel
giyim malzemesidir. Fotoğraf 3. 8’de ağız yaka kıyılık parçasının dikişi görülmektedir.

Fotoğraf 3.8: Ağız kıyılık parçasının dikilmesi
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Kullanılacak saya malzemesi ve ipliğin kalitesi ve renklerinin uyumu dikiş ipinin
kalınlığı, dikiş adım genişliği ve de dikişin güzelliği çok önemlidir. İşletmelerde saya
dikiminde her işlem için o iş hakkında becerisi en iyi olan elemanlar çalıştırılır.

Fotoğraf 3.9: Ağız kıyılık astar fazlasının kesimi

Dikiş işlemi bittikten sonra ağız kıyılık astarlarının ara işi yapılır. Bu esnada astar
fazlalıkları makasla ya da budama makinesinde kesilir. Fotoğraf 3. 9’da dikiş sonrası astar
fazlalıklarının kesimi görülmektedir.

Dikiş sırasında ağız kıyılık ek yerinin fortluk parçası ile aynı hizada olmasına dikkat
edilmelidir. Fotoğraf 3. 10’da fortluk parçasının kenarı ile ağız yaka kıyılık parçasının ek
yeri görülmektedir. Ayakkabılarda prensip olarak ek olan yerler ayakkabının iç tarafında
olur. Bu prensipten yola çıkılarak Fotoğraf 3. 10’da ki ayakkabının sağ tek olduğu
anlaşılabilir.

Fotoğraf 3.10: Aynı hizada olması gereken fortluk kenarı ve ağız kıyılık ek yeri

3.2. Gövde ve Aynanın Regolası

Rok sayanın dikişteki son aşaması ayna ile gövdenin saraç dikişidir. Dikiş öncesi ayna
parçasının ve gövdenin kenarlarına takviye bandı çekilir. Takviye bandının amacı; dikiş
esnasında saraç ipinin deriyi kesmesini önlemektir.
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Fotoğraf 3.11: Saraç olacak kenarlara takviye bandı yapıştırmak

Dikişlerin gergin olması için saraç ipini gerdirmek gerekir. Aşırı gerdirmeden ya da
deri kusurları ve benzeri sebeplerden dolayı kenar yırtılmaları olabilir. Fotoğraf 3. 11’de
gövde kenarlarına takviye bandı yapıştırılması görülmektedir.

Fotoğraf 3.12: Takviye bandı yapıştırılmış gövde

Takviye bandını yapıştırırken dışarıya taşmamasına ve kat kat olmamasına dikkat
etmek gerekir. Dikiş kolaylığı olması için saraç deliklerinden saraç iğnesi ya da biz ile
takviye bandının da delinmesi gerekir. Fotoğraf 3. 12’de takviye bandı yapıştırılmış gövde
kenarları görülmektedir.

3.3. Gövdeye El Saracı İle Ayna Dikmek

Rok sayalarda parçaları iç ve dış olarak ayırt etmek çok önemlidir. Gövdede içe bakan
taraf daima boşluk kısmının sivri olan yönüdür.
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Şekil 3.4: Gövde ve ayna parçasının saraç dikişi yapılacak merkezleri

Aynada ise içi gösteren yön aynanın uç kısmıdır. Uç kısım iç dış farkından dolayı
biraz içi gösterir.

Fotoğraf 3.13: Saraç için hazır ayna ve gövde parçaları

Ayakkabının numarasına ve tasarımına göre saraç dikişi için hazırlanan delikler
farklılık gösterebilir. Fotoğraf 3. 13’de sağ tek ayakkabının gövde ve aynası görülmektedir.
Sağ tek olduğu dikkatli bakıldığında anlatılan detaylardan çıkarılabilir.

 Modüldeki ayna ve gövdenin her birinde 46 adet saraç deliği var. Buradan da
saraç dikişine başlarken ilk deliklerden başlanacağı anlaşılmaktadır.

 Aynanın gövdeye saraç dikişinde;
 Saraç iğnesine iplik takılır.
 İpin bitim yerine bir düğüm atılır.
 İçten başlanarak 1. delikten iğne geçirilir.
 1 nulu delikten 2 nulu deliğe dikiş adımı atılır.
 2 nulu delikten arka tarafından iğne çıkarılırken aynaya üstten geçirilir ve 4 nulu

delikten geçirilir. Böylece ilk deliklerden başlanarak ayna yüze tutturulmuş olur.
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Fotoğraf 3.14: Saraç dikişi bitmiş rok sayası
 4 nu’lu delikten 1 nu’lu deliğe tekrar gelinir.
 1 nu’lu delikten 3 nu’lu deliğe geçilir.
 3 nu’lu delikten 4 nu’lu deliğe geçilirken aynanın 2 nu’lu deliğinden üstten

gövdeye tutturulur.
 4 nu’lu delikten alttan 2 nu’lu deliğe tekrar arkadan gidilir.
 2 nu’lu delikten 3 nu’lu deliğe gidilirken kare tamamlanmış olur.

Bu kısma kadar saraç dikişinin başlangıçtaki kare dikişi tamamlanmış olur. Buradan
itibaren 2. ünitede işlediğimiz çoraplık dikişini hatırlayarak dikişinize devam ediniz.

 Tekrar 4 nu’lu delikten alltan girilerek 5 nu’lu kenar dikişlerine atlama yapımlı
olur

 5’den 6’ya gidilir.
 6’dan aynanın baştan 2’nu’lu noktasına gidilir ve 5’ten tekrar çıkılır.
 5’den 6’ya üst köprü atılır ve 7’den çıkılır.
 Dıştan 7’den 5’e gelinir.
 5’den 8’e
 8’den 6’ya
 7’den 8’e köprü atılır.
 10’dan çıkılır.

Bu işlem sonuna kadar tekrar edilerek saraç işlemi bitirilir. Sona gelindiğinde ilkine
benzer bir şekilde kare oluşturularak dikiş bitirilir. Dikişlerin aynı olması, ipliğin hep aynı
şekilde alınması sayanın görünümü açısından önemlidir. Dikiş işlemi biten saya gözle
kontrol edilerek varsa eksiklikler giderilir. İplik fazlalıkları yakılır. Saraç iplerinin başlarına
düğüm atılır fazlalıkları kesilir. Saraç iplerinin içte olmasına ve dışardan görünmemesine
dikkat edilir.
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Fotoğraf 3.15: Kapsül çakma aparatında elle kapsül takmak

Sayaya kapsül çakılması isteniyorsa kapsül çakma aparatında elle ya da kapsül çakma
makinesinde kapsülleri çakılır. Kapsüllerin aynı hizada olmasına dikkat edilir. Fotoğraf 3.
15’te kapsül çakma makinesinde kapsül takılması görülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gövde ile ağız
kıyılık parçalarının
regolasını yapınız.

 Daha önceden regolası yapılan ve dikilen ağız kıyılık
parçaları ile gövde parçalarını birbirine yapıştırıcı ile
tutturunuz.
 Tuttururken ağız kıyılık parçalarının cilt tarafını

gövdenin iç tarafı üzerine getiriniz.

Şekil 3.5: Ağız kıyılık parçaları

 Ağız kıyılık parçalarındaki kıvırma çentikleri ile gövde
parçasının çentiklerini denk getiriniz. Şekil 3. 5’te ağız
kıyılık parçalarının kıvırma çentikleri görülmektedir.
Şekil 3. 6’da Gövde parçası üzerindeki referans
çentikleri görülmektedir.

Şekil 3.6: Gövde parçasındaki referans çentikleri

 Gövde ile ağız
kıyılık parçalarının
dikişini yapınız.

 Gövde ile ağız kıyılık parçaları birbirine dikilirken
 Çentiklerin denkliğini kontrol ediniz. Fotoğraf

3. 16’da dikiş için referans çentikleri
görülmektedir.

 Dikiş esnasında el yordamı ile parça boylarını
kontrol ediniz. Eşitlemeye çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Fotoğraf 3.16: Dikiş için referans çentikleri

 Dikişe birinci çentikten başlayınız. Kesinlikle
baştanbaşa parçalarını birbirine dikmeyiniz.

Fotoğraf 3.17:Gövde ile ağız kıyılık parçasının dikişi

 Dikiş başında ve sonunda ponteriz atmayı unutmayınız.

 Dikişin parça kenarlarına 1–1,5 mm mesafede
olmasına ve düzgünlüğüne dikkat ediniz. Fotoğraf
3.17’de rodanın ve iğnenin parça kenarına uzaklığı
görülmektedir.

 Ağız kıyılık astarı ile
gövdenin regolası

 Dikilen ağız kıyılık ile gövde çekiçlenerek dikiş
bölgesinin düzgünlüğü sağlayınız. Fotoğraf 3. 18’de
görüldüğü gibi...

 Ağız kıyılık parçasının iç tarafına, gövdenin tıraşlanan
dışına yapıştırıcı sürünüz.

 Yapıştırıcının dışa taşmamasına ve kirliliğe sebep
olmamasına dikkat ediniz.

 Bekleme süresi kadar beklenir ve kıvırma yapınız.

Fotoğraf 3.18: Ağız kıyılık ve gövdenin çekiçlenmesi
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 Kıvırma yaptıktan sonra çekiçlenir. Ağız yaka kıyılık
parçasının her yerde aynı düzgünlükte olmasına dikkat
ediniz.

Fotoğraf 3.19: Astara ve ağız kıyılığına yapıştırıcı sürmek

 Ayna ve gövde kenarlarına takviye bandı çekiniz.
 Saraç deliklerine denk gelen takviye bandı dikiş

kolaylığı için deliniz.

 Ağız kıyılık astarına ve ağız kıyılığın üzerine geleceği
kısma yapıştırıcı sürünüz (Fotoğraf 3. 19).

 Bekleme süresinden sonra yapıştırınız.

Fotoğraf 3.20: Ağız kıyılık astarının çekiçlenmesi

 Astarı çekiçleyiniz (Fotoğraf 3. 20)

 Ağız kıyılık astarı,
ağız kıyılık ve
gövdenin dikilmesi

 Astar ağız yaka kıyılık ve saya gövdesi beraberce
sütunlu makinede fotoğraf 3. 21’de görüldüğü gibi
dikiniz.
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Fotoğraf 3.21: Yaka kıyılık parçası ile astarın dikimi

 Dikişler uygun renkte ipliklerle uygun dikiş adımında
yapınız.

 Ağız kıyılık ek yeri ile fortluk kenarının aynı hizada
olmasına dikkat ediniz.

 Gövde ve aynanın
regolasının
yapılması

 Saraç dikişi öncesi kontrol yapınız.
 İplik fazlaları yakınız.
 Saraç ipi fazlalıkları kesiniz.
 Uçlarına düğüm atılır ve görünmeyecek ve ayağı

rahatsız etmeyecek şeklide içe sokunuz.

 Gövde ve aynanın
saraç dikişinin
yapılması

 Uygun renk ve kalınlıkta saraç ipi alınız.
 Saraç iğnesine iplik takılır ve çözülmemesi için bir

düğüm atınız.
 Önce ayna ve yüz parçaları sağlı sollu olarak

eşleştiriniz.
 Numara kontrolü yapınız.
 Aynadaki ve gövdedeki saraç merkezleri sayınız.
 Saraç dikişine içten dışa doğru ve iplik aynanın altında

olacak şekilde başlayınız.
 Gövde yakalık üzerinde evvela bir kare oluşturunuz.
 Kare oluşturulurken ilk merkezden itibaren ayna

gövdeye dikiniz.
 Dikiş adımlarının hep aynı yöntemle birbirini takip

ettiriniz.
 Yanlış yapıldığında son dikişi sökün ve tekrar

başlayınız
 Bitiş noktasında başlangıçtaki kareye benzer bir kare

yapınız.
 İpliği sıkıca gerdirildikten sonra içten ucuna bir düğüm

atılıp kesiniz.

 Ara iş ve temizliğin
yapılması

 Saraç işi biten saya dikişlerin kontrol ediniz.
 Dikiş ipliği fazlalıklarını yakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Fazla yapıştırıcı sürmekten daima kaçınılmalıdır.

2. ( ) .Astar ve yüz parçalarına yapıştırıcı sürer sürmez birbirine yapıştırılmalıdır.

3. ( ) Ponteriz dikişi zaman kaybından başka bir şey değildir.

4. ( ) Takviye bandı saraç dikişi yapılacak yerlere sağlamlık amacıyla yapıştırılır.

5. ( ) Ağız yaka kıyılık parçalarında ek yeri ayakkabının iç tarafına gelmelidir.

6. ( ) Saraç ipinin diğer dikiş ipliklerinden bir farkı yoktur.

7. ( ) Bağcık deliklerinin altına sağlamlık amacıyla tıranta bandı konur.

8. ( ) Bir sayadaki tüm dikiş adımları aynı olmalıdır.

9. ( ) Saraç dikişi sadece dekoratif amaçlı yapılır.

10. ( ) Elde saraç yapılabildiği gibi makinelerde de saraç dikişi yapılabilir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bir çift rok (mokasen) sayanın ağız kıyılık parçası, gövdenin ve aynanın birleştirilmesi
işlemlerini yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Gövde ile ağız kıyılık parçalarını referans çentiklerine göre doğru
olarak yan yana getirdiniz mi?

2. Dikiş kolaylığı için yapıştırıcı sürdünüz mü?

3. Parçaları çekiçlediniz mi?

4. Fortluk kenarı ile ağız yaka kıyılık ek yerlerinin aynı hizada
olmasına dikkat etiniz mi?

5. Dikiş esnasında başlangıca ve sona ponteriz attınız mı?

6. Ağız yaka kıyılık parçasını gövde üzerine kıvırdınız mı?

7. Ağız yaka kıyılığı çekiçlediniz mi?

8. Ağız yaka kıyılık parçasına ve astarına yapıştırıcı sürdünüz mü?

9. Astarı yapıştırıp çekiçlediniz mi?

10. Boydan boya yaka kıyılık ile gövdeyi diktiniz mi?

11. Astar fazlalıklarını kestiniz mi?

12. Ayna ve gövde kenarlarına takviye bandı yapıştırdınız mı?

13. Saraç dikişine başlarken ilk merkezden itibaren aynayı dikkate
aldınız mı?

14. Dikiş başlangıcında kare oluşturdunuz mu?

15. Dikişin aynı sıklıkta olmasına dikkat ettiniz mi?

16. Fazla iplikleri yaktınız mı?

17. Saraç ipi fazlasını düğüm atıp kesitiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Rok (mokasen) saya dikimi modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda;

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme
sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. (….) Astarlık ve yüzlük malzeme kesiminde sıkılık yönü önemli değildir.

2. (….) Kesim öncesi sayalık malzemeler kontrol edilmelidir.

3. (….) Pres bıçakları çelik oldukları için birbirine sürtünerek taşınabilir.

4. (….) Pres kafa yükseklik ayarı yapmaya gerek yoktur.

5. (….) Rok sayalar asarsız olduklarından renk farkı olmaması için cilt tarafından
tıraşlanır.

6. (….) Saya malzemesi için yüz ve astar kalınlıkları aynı olmalıdır.

7. (….) Saya malzemelerinde belli bir kesim sırası yoktur. İstediğimiz parçayı
istediğimiz bölgeden kesebiliriz.

8. (….) Malzeme zayıflayacağı için gövde arka çatı tıraşı yapmaya gerek yoktur.

9. (….) Yakma tıraşının amacı düzgün ve pürüzsüz bir kenar oluşturmaktır.

10. (….) Bindirme tıraşında malzeme yakma tıraşına göre ayağı rahatsız etmemesi için
daha ince olmalıdır.

11. (….) Rok ayakkabılar kışın giymeye elverişli ayakkabılardır.

12. (….) Saraç dikişi yapılacak kenarlara takviye bandı yapıştırılmalıdır.

13. (….) Rok(Mokasen) ayakkabılarda fort ve bombe mutlaka kullanılmalıdır.

14. (….) Fortluk parçası çatı dikişinden sonra çekiçlenmelidir.

15. (….) Sayadaki tüm dikiş adımlarının aynı olması gerekmez.

16. (….) Bir sayadaki dikişlerin tümü fonksiyonel olmayabilir, dekoratif amaçlı da
dikişler dikilir.

17. (….) Ayna ve gövde parçalarında ayakkabıya göre iç ve dış ayırımı yapmak çok
önemlidir.

18. (….) Dikiş başlangıcı ve bitişlerinde saraç iplerinin ucu iç tarafa gelecek şekilde
düğümlenir ve fazlalığı kesilir.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Bu modül kapsamında

hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetinde ilgili konuya dönünüz. Tamamı doğru ise yeterlik ölçmeye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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YETERLİK ÖLÇME

Gerekli araç, gereç ve donanımın bulunduğu ortamda ıstampası ya da pres kesim
bıçağı olan bir çift rok (mokasen) sayasını tekniğine uygun dikiniz. Diktiğiniz rok sayayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yüz ıstampalarını (pres bıçaklarını) ayırdınız mı?

2. Astar ıstampalarını (pres bıçaklarını) ayırdınız mı?

3. Yüz parçalarını düzgün kestiniz mi?

4. Astar parçalarını düzgün kestiniz mi?

5. Çentik eksiklerini tamamladınız mı?

6.
Yüz ıstampalarına tıraş yaptınız mı? (Sentetik malzemelere
tıraş yapılmaz)

7. Astara istenilen incelikte yarma yaptınız mı?

8.
Yakma tıraşı yapılan kenarlara yakma yaptınız mı? (sentetik
malzemelere yakma yapılmaz.)

9. Fortluk parçasının çatı dikişini yaptınız mı?

10. Fortluk parçasının saraç dikişini yaptınız mı?

11. Gövdenin zigzag dikiş makinesinde çatı dikişini yaptınız mı?

12.
Fortluk ve gövde parçalarına düzgün ve doğru regola ve dikiş
yaptınız mı?

13.
Ağız yaka kıyılık astarı ve gövde parçalarını düzgün ve doğru
regola yaptınız mı?

14.
Gövde, ağız yaka kıyılık ve astar parçalarını doğru diktiniz
mi?

15. Astar fazlalıklarını kesitiniz mi?

16.
Ayna ve gövde kenarlarına saraç dikişi için takviye bandı
yapıştırdınız mı?

17. Ayna ve gövdedeki saya merkezlerini saydınız mı?

18.
Gövde ve aynayı saraç dikişi ile dikerken önce bir kare
oluşturdunuz mu?

19.
Saraç dikişinde hep aynı dekoratif görüntüyü sağlayabildiniz
mi?

20. Fazla iplikleri temizlediniz mi?

21. Kalite kontrolünü yaptınız mı?
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DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda ”Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet ise modülü
başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz. İlgili kişi ile iletişime geçerek bir sonraki modüle
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D
8. D
9. Y

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. Y
3. Y
4. D
5. D
6. Y
7. D
8. D
9. Y

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. Y
3. Y
4. D
5. D
6. Y
7. D
8. D
9. Y

10. D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. Y

2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. Y
7. Y
8. Y
9. D

10. D
11. Y
12. D
13. Y
14. D
15. Y
16. D
17. D
18. D
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