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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD298

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği

MODÜLÜN ADI Spor Ayakkabı Modeli

MODÜL TANITIMI

Spor ayakkabı modellerinin kalıp bantlama, standart
form, yüz, astar, mostra ıstampalarını çıkarma ve son
kontrollerini yapma işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Spor ayakkabı modeli çıkarmak (Atom yöntemi).

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu model ile erkek spor
ayakkabılarının kullanım ve üretim yöntemi özelliklerine
göre standart formunu hazırlayarak ıstampalarını
çıkarabileceksiniz.
Amaçlar
1. Erkek spor ayakkabı model çeşitleri kullanım ve

üretim yöntemine göre tanıyabileceksiniz.
2. Model ve ölçülere uygun standart form

hazırlayabileceksiniz.
3. Yüz, vizo ve astar, mostra ıstampalarını

çıkarabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kalıp, bant, kalem, silgi, mezura, çelik cetvel, kesim
lastiği, kesim bıçağı, üçgen eğe, masat, pergel, rulet,
model bandı, karton.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile 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, gerek ihtiyaç gerekse moda yönünden hayatımızda vazgeçilmez bir
üründür. Spor ayakkabılar insanların spor yaparken, gezinti sırasında veya kıyafetinin
tamamlayıcı bir parçası olarak günlük giyimde sıklıkla giydiği ayakkabı türleridir.

Spor ayakkabılar kullanım alanlarına ve kullanacak kişilerin ayakkabıdan
beklentilerine göre üretilmelidir. Bu şekilde sporcuların performansını olumlu yönde
etkileyecektir. Kullanım şekli, kullanılan malzeme ve modanın etkisi ayakkabının
görünüşünü belirler.

Ayakkabının modelinin tespiti ve üretim şekli kullanılacağı alanla doğrudan ilgilidir.
Futbol oynarken giyilecek bir ayakkabı ve yürüyüş sırasında giyilecek ayakkabı hem yapı
olarak hem de model olarak farklı olmak zorundadır. Örneğin, basketbol ayakkabısı
sporcunun sakatlanmasını önlemek amacıyla bileği saracak şekilde üretilirken koşu
ayakkabısı hafif, esnek ve yere sağlam basacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bu modülde, koşu veya yürüyüş amaçlı bir spor ayakkabının ıstampalarının nasıl
çıkarılacağı anlatılmaktadır. Modül sonunda spor ayakkabı modelinin ıstampalarının nasıl
çıkarılacağı bilgisine ve ıstampa çıkarma becerisine sahip olabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında kalıp
bantlayabileceksiniz.

 Spor ayakkabı için kullanılan sayaları, dikiş yöntemlerini, kalıpları, kullanılan
malzemeleri ve sayanın kalıba çekme tekniklerini gözlemleyiniz.

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ERKEK SPOR AYAKKABI

1.1. Tanımı

Spor yapmak amacıyla veya günlük giyimde rahat etmek için kullanılan ayakkabı
çeşididir. Genellikle deri, tekstil ve sentetik malzemeler bir arada kullanılarak çok parçalı ve
renkli olarak üretilir.

1.2. Amacı

Spor ayakkabısının temel amacı spor yaparken giyilmesidir. Her tür sporun kendine
özel ayakkabı gereksinimi vardır. Bu gereksinimler ayakkabının tasarımını, yapısını, üretim
yöntemini ve kullanılacak malzemeleri belirler.

1.3. Model Çeşitleri

1.3.1. Kullanım Amacına Göre

 Yürüyüş

Casual (Günlük) olarak da adlandırılan, günlük giyime uygun ve rahat hareket etmeyi
sağlayan ayakkabı türüdür. Doğal deri, sentetik veya tekstil malzemeden üretilir. Kauçuk ve
benzeri esnek bir tabanla tamamlanmıştır (Fotoğraf 1.1).

Fotoğraf 1.1: Yürüyüş ayakkabısı

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Koşu

Koşu yaparken giyilen ayakkabı türüdür. Ayakkabı sporcuyu yormayacak esneklikte
ve tabanı yere vurma esnasında ayağı acıtmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Genelde koşu
ayakkabısı tabanı üç bölümden oluşur; dış taban, ara taban( darbe emecek özellikte
malzemeden) ve iç taban. Sayada yarma, süet, sentetik ve tekstil malzemeler kullanılabilir.
(Fotoğraf 1.2).

Fotoğraf 1.2: Koşu ayakkabısı

 Futbol

Futbol ayakkabısı ya da yaygın kullanımıyla krampon, çim saha üzerinde ayak ile top
oynamak için tasarlanmış bir ayakkabı türüdür. Sayası kanguru veya kaliteli dana
derisindendir. Sentetik malzemeler kullanılarak ayakkabıyı yapmak da mümkündür. Tabanı
zemin üzerinde kaymayı önleyecek şekilde çıkıntılıdır. Sağlam bir fort ile desteklenmiştir.
(Fotoğraf 1.3).

Fotoğraf 1.3: Futbol ayakkabısı

 Basketbol

Basketbol ayakkabısı yüksek veya alçak konçlu olabilir. Burkulmaları önlemek için
ayak bileğini saracak şekilde olması faydalıdır. Sayası deri, kanvas (pamuklu kumaş),
deri/kanvas veya naylon/kanvas ile dikilir. Burnu bombeyle, konç ve dil pedlerle
desteklenmelidir. Tabanı kauçuk veya poliüretandan imal edilir. Fotoğraf 1.4’ te basketbol
ayakkabısı görülmektedir.
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Fotoğraf 1.4: Basketbol ayakkabısı

 Voleybol

Deri, sentetik ve tekstil malzemelerden biriyle veya birlikte kullanılmasıyla saya
hazırlanabilir. Burun ve fort kısmı desteklenmelidir. Tabanı kayma ve sakatlanmalara karşı
koymak amacıyla termo, kauçuk gibi malzemelerden üretilmelidir. Taban farklı yoğunlukta
malzemelerden yapılırsa basma noktalarında, burunda ve yanlarda zemine iyi tutunacak
şekilde ve uygun malzemelerle desteklenmelidir. Fotoğraf 1.5’ te ayakkabı ve tabanı,
Fotoğraf 1.6’ da farklı bir voleybol ayakkabısı tabanı görülmektedir.

Fotoğraf 1.5: Voleybol ayakkabısı Fotoğraf 1.6: Voleybol ayakkabısı tabanı

 Diğerleri

Yukarıda verilen ayakkabıların dışında yapılan spora ve spor alanına göre ayakkabıları
çeşitlendirmek mümkündür. Örneğin, halı sahada futbol oynamak için çivili krampon yerine
zemine uygun tabanlı bir spor ayakkabı tercih edilmelidir. Aynı şekilde kaygan zemin
üzerinde yapılan sporlar için kaymayı önleyecek türden ayakkabılar giyilir. Fotoğraf 1.7’ de
beysbol ayakkabısı görülmektedir.
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Fotoğraf 1.7: Beysbol ayakkabısı Fotoğraf 1.8: Hafif spor ayakkabı

Karate, tekvando gibi ayağın hareketlerini kullanarak yapılan sporlarda ayakkabı
giyilecekse bu ayakkabıların ökçesiz, esnek tabanlı, fort ve bombesiz bir yapıda olması
gerekir. Fotoğraf 1.8’ de bu tür ayakkabılara bir örnek verilmiştir.

1.3.2. Üretim Yöntemine Göre

 Montajlı

Spor ayakkabılarında diğer ayakkabı türlerinde olduğu gibi sayasına montaj payı
verilerek kalıp üzerine çekilmek suretiyle yapılan üretim çeşitidir. Spor ayakkabılarında
verilecek montaj payları klasik ayakkabılardan biraz daha fazla olabilir. Bu durum tamamen
sayada kullanılacak malzemenin kalınlık ve esnekliğiyle ilgilidir.

 Atom

Sayaya montaj payı vermeden, taban astarı olarak kullanılan tekstil malzeme sayaya
strobel diye adlandırılan özel bir dikiş makinesi ile dikilir. Bu aşamadan sonra taban işlemi
enjeksiyon veya hazır taban yapıştırma yöntemlerinden biriyle tamamlanır.

Bu modülde atom yöntemi bir spor ayakkabının ıstampalarının çıkarılması
anlatılacaktır.

 Enjeksiyon

Hazır taban kullanmadan, metal kalıp içerisinde sayaya taban malzemesi enjekte
edilerek tabanın hazırlandığı ayakkabı üretim yöntemidir. Spor ayakkabı üretiminde
genellikle bu yöntem tercih edilir.

Enjeksiyon yönteminde taban malzemesi olarak Kauçuk, PVC, PU, TPU gibi
malzemeler kullanılabilir. Bu yöntemde sayaya taban astarı strobel dikişi ile dikilir veya
taban astarı kullanmadan saya metal kalıplara geçirilir. Enjeksiyon makinesinde ısı ve basınç
ile taban kalıbı içerisine taban malzemesi enjekte edilir.
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Bu yöntem sayesinde detaylı ve hassas bir iş olan hazır taban yapıştırma işlemi
basitleştirilmiş ve olası taban yapışmama problemleri ortadan kaldırılmıştır.

1.4. Kalıp Bantlama

Kalıp bantlamaya başlamadan önce modele uygun kalıbı seçmek gerekir.
Fotoğraf 1.9’dakine benzer bir modelin ıstampalarını hazırlayacağız. Bu modelde burnu
dolu, standart ölçülere uygun bir spor kalıbı kullanacağız. Fotoğraf 1.10.

Fotoğraf 1.9: Model resmi Fotoğraf 1.10: Spor kalıbı

1.4.1. Dış- İç Bantlama

Profil Çıkarma modülünde anlatıldığı şekilde kalıbın iç ve dış yüzeyi düzgün bir
şekilde bantlanır. Kalıbın alt ve üst kenarlarından düzgün bir şekilde kesilerek temizlenir.
(Fotoğraf 1.11).

Fotoğraf 1.11: Dış ve iç yüzeyi bantlanmış kalıp

1.4.2. Alt Yüzeyi Bantlama

Fotoğraf 1.12: Alt yüzeyi bantlanmış kalıp
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Kalıbın alt yüzeyi dış ve içte olduğu gibi düzgünce bantlanmalıdır. Bantlama yönünün
boyuna veya enine olması önemli değildir. Bant çıkarılırken bozulmasını önlemek için
bantlama yönüne dik pozisyonda güçlendirme yapılması faydalı olur. Bantlama bittikten
sonra kenarlar düzgünce kesilerek temizlenir (Fotoğraf 1.12).

Kalıbın dış, iç ve at yüzeyi bantlandıktan sonra ön ve arka merkez çizgiler çizilir. Milo
başları ve kadino genişlikleri işaretlenir. Bu işaretler strobel dikişi için referans olarak
kullanılabileceği gibi bunların dışında topuk ve tarak kısmında başka referans noktaları
alınabilir (Fotoğraf 1.13).

Fotoğraf 1.13: Referans noktaları Fotoğraf 1.14: Yüz çizgileri

Arka orta çizgi üzerinde fort noktası işaretlenir. Fort noktası standart kalıp boyunun
1/5’i, 41 numara için 55 mm alınabilir. Arka yükseklik fort noktasından 15 mm daha
yüksekte; yani 70 mm olacaktır. Milo başları birleştirilerek tarak çizgisi çizilir ve bu çizginin
ön orta çizgiyi kestiği yerde yüz orta noktası işaretlenir. Bunlara ek olarak orta form
üzerinden model çizimine yardımcı olmak amacıyla ayna kısmını çizmek gerekebilir.
Fotoğraf (1.14).
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Kalıbın iç-dış yüzüne ve tabana tekniğine

uygun olarak bant yapıştırınız.

Fotoğraf 1.15: Kalıbın bantlanması

 Ön orta, arka orta ve monta kenarlarına
güçlendirme yapınız.

 Profil çıkarma modülünü hatırlayınız.

 Ön orta, arka orta çizgiyi çiziniz.

Fotoğraf 1.16: Ön ve arka orta çizgi

 Ön ve arka orta çizgileri kurşun kalemle
düzgün bir şekilde çiziniz.

 Çizgiler için ince bir bant
kullanabilirsiniz.

 Fort noktasını, milo başlarını
işaretleyiniz.

Fotoğraf 1. 17: Fort noktası

 Fort noktası için 55 mm alınız.
Milo başlarını doğru yerden işaretlemek

için kalıbı yasladığınız yere arka kısmın
da tam olarak yaslandığından emin
olunuz.

 Tarak çizgisini çiziniz.

Fotoğraf 1. 18:Tarak çizgisi

Milo başlarını düzgün bir şekilde
birleştiriniz.

 Yüz ortasını işaretleyiniz.  Tarak çizgisinin ön orta çizgiyi kestiği
noktayı işaretleyiniz.

 Oturma noktası ( S), burun noktası ( T ),
ön milo ( Md ve Mi ), arka milo başları,
iç-dış yüz ve kalıp alt yüzeyinde
işaretleyiniz.

 S ve T noktalarını bulmak için mezura
kullanınız.

Milo başları ve kadino genişlikleri için
kalıbınızı düzgün bir kenara veya
cetvele yaslayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Fotoğraf 1. 19:Yardımcı noktalar

 Önde burun ortası ve milo başları arasını,
arkada ön-arka milo başları arasını
bulunuz.

 Pençe ve topuk kısmında referans
noktaları tespit ediniz.

 İç-dış ve kalıp alt yüzeyinde işaretleme
yapınız.

 Tabana yaptığınız bütün işaretlemelerin
yan yüzeylere aktarıldığından emin
olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Spor ayakkabı spor yapmak amacıyla veya günlük giyimde rahat etmek için
kullanılan ayakkabı çeşitidir.

2. ( ) Spor ayakkabı ayak rahatlığı için tek parçalı imal edilir.
3. ( ) Her spor türü için farklı ayakkabı giyilir.
4. ( ) Bütün spor ayakkabılarında sağlam bir fort ve sert bir bombe kullanılır.
5. ( ) Enjeksiyon yöntemiyle imal edilecek spor ayakkabı sayası metal kalıplara

geçirilerek taban kalıbına oturtulur ve malzeme taban kalıbı içerisine enjekte edilir.
6. ( ) Atom modeli spor ayakkabı için kalıbın sadece dış yüzeyinin bantlanması

yeterlidir.
7. ( ) Saya ile mostrayı dikmek için ön ve arka orta noktaların dışında başka referans

noktaları almak gereklidir. Bu noktalar hem taban hem de yan yüzeylerde
işaretlenmelidir.

8. ( ) Ön orta ve arka orta çizgiler çizilirken fazla zaman kaybetmemek için kabaca
çizilir. Merkezden geçmesi önemli değildir. Daha sonra ara form çıkarılırken averaj ile
doğru yeri bulunur.

9. ( ) Spor ayakkabı yapmak için her türlü kalıp kullanılabilir.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Spor ayakkabı modeli yapmak için seçtiğiniz kalıbı tekniğine uygun olarak bantlayınız
ve gerekli işaretlemeleri yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?
Kalıbı tekniğine uygun olarak bantladınız mı?
Kalıp üzerine ön ve arka orta çizgileri çizdiniz mi?
Milo başlarını doğru işaretlediniz mi?
Tarak çizgisini çizip yüz orta noktasını buldunuz mu?
Fort noktasını işaretlediniz mi?
Pençe ve ökçe kısmında referans noktaları işaretlediniz mi?
Referans noktalarını yan yüzeylere aktardınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapmadığınız uygulamalara için “Hayır” cevabı
verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete
dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda gerekli ortam sağlandığında spor ayakkabı
için standart form hazırlayabileceksiniz.

 Spor ayakkabı standart formunu nasıl çıkardıklarını gözlemleyiniz.

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

2. STANDART FORM

2.1. İç ve Dış Form Çıkarma Tekniği

Spor ayakkabı standart formunu oluşturabilmek için öncelikle kalıp üzerinden
bantların sökülerek iç ve dış formların, daha sonra bu formlardan faydalanarak ara formun
çıkarılması gerekir.

Modelin çizimi için iki farklı yol izlenebilir. Birincisi, model bantlanmış kalıp üzerine
iç ve dış yüzeylere çizilir. İkinci yol olarak, ara form çıkarıldıktan sonra standart form
oluşturulurken model ara form üzerine çizilir. Bu modülde verilecek ölçüler her iki yöntem
için kullanılabilir.

Kalıp üzerinden formlar alınırken yüze verilecek kampreyi kolaylaştırmak için diğer
modellerin aksine öncelikle iç form alınır. İç yüzeyden alınan bant, karton üzerine
yatırılırken burundan ve tepe noktadan gerdirilerek yapıştırılır (Fotoğraf 2.1). Bu şekilde
konturpiyede fazla toplanma oluşmayacaktır. Fotoğraf 2.1’ de iç formun karton üzerine
yatırılması görülmektedir.

Fotoğraf 2.1: İç formun kartona yatırılması Fotoğraf 2.2: Formun düzeltilmesi

Formun arka kısmı aşağıya fazla düşürülmeden oturtulup dikkatli bir şekilde karton
üzerine yapıştırılır. Kenarlarından düzgünce kesilen form ters çevrilip karton üzerine çizilir.
Bu çizgilerden faydalanarak dış form kartona yapıştırılır. Dikkatli bir şekilde kesilir ve
çıkarılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Taban formu dikkatli bir şekilde kalıp üzerinden sökülerek kartona yapıştırılır ve
çentikler işaretlenir.

Fotoğraf 2.3: Taban formu

2.2. Çentikler

İç ve dış formlar üzerinde yüz ortası, fort noktası ve referans noktalarına çentikler
açılır. Bu çentikler dikkatle işaretlenmelidir. Sayanın mostraya (taban astarı) doğru
dikilebilmesi için bu çentikler çok önemlidir.

2.3. Ara Form Oluşturma Tekniği

Dış ve iç formlar kullanılarak ara form çıkarılır. Bu modelin ara formu çıkarılırken
diğer modellerden farklı bir yol izlenmez. İç ve dış formlar karton üzerine çizilerek
farklarına bakılır. Ön orta ve arka orta çizgilerin ortalaması (averajı) alınır. Alt kenarlarda
averaj alınmaz; ancak üst üste gelmeyen burun ve topuk kısımlarında düzeltme yapılır, diğer
kısımlar olduğu gibi bırakılır. Referans noktaları dışa çentiklerle gösterilir. Şekil 2.1’ de ara
form görülmektedir.

Şekil 2.1: Ara form
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2.4. Averaj Alma Tekniği

Ara form oluşturulurken alınacak averaj için özel bir uygulama olmayacaktır. Profil
Çıkarma modülü veya Oxford (çarık) modeli için yapılan uygulamalar geçerlidir. Bu
modelde montaj payı verilmeyeceğinden alt (montaj) kenarlarda uzatma veya kısaltma
yapılmamaya dikkat edilmelidir.

2.5. Standart Form Yapma Tekniği

Bu aşamadan sonra standart form oluşturmaya geçilebilir. Model kalıp üzerine
çizilmemişse standart form üzerine çizilebilir.

 Öncelikle ara form karton üzerine çizilir ve temel noktalar işaretlenir.

Şekil 2.2: Temel noktalar

T = Burun Noktası
S = Topuk Oturma Noktası
C = Fort Noktası; S noktasından yukarıya 1/5 SKB (55 mm)
B = Arka Yükseklik; C noktasından yukarıya 15 mm
U = Bilek Altı Noktası; S noktasından öne doğru 1/4 SKB (68,3 mm)
A = Bilek Kemiği Alt Noktası; montaj kenarına dik olacak şekilde 1/5 SKB+3 mm (58
mm)
V = Yüz Orta Noktası; C noktasından 3/4 SKB (205 mm)
V1 = V Noktasının 6 mm Altı
I = Ayak Üst Noktası; 1/4 SKB + 20 mm yukarı (88 mm)
Yukarıdaki ölçüler 41 numara kalıp için verilmiştir. 41 numara SKB= 273,3 mm’dir.

 I noktasıyla U noktası, B noktasıyla A noktası birleştirilir. Bunlar model için
yardımcı çizgiler olacaktır. Şekil 2. 3.
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Şekil 2.3: Yardımcı çizgiler

 Yüz katlama çizgisini çizmek için I-U çizgisi üzerinde I noktasının 6 mm aşağısı
işaretlenir. Bu noktadan 1. çizgi burnun en üst noktasından, 2. çizgi V1

noktasından ve 3. çizgi bu iki çizginin ortasından geçirilir. Gerçek katlama
çizgisi bu 3. çizgidir.

Şekil 2.4: Katlama çizgisi

 Yüz kampresi verilir. Bunu yapmak için ara form çizim üzerine yerleştirilir.
Katlama çizgisinin yüzü kestiği noktanın altında yaklaşık olarak yüksekliğinin
ortasından döndürme noktası tespit edilir. Bu noktadan tutulan formun burun
kısmı katlama çizgisinin altına gelecek şekilde aşağıya döndürülür. Gerekli
düzeltmeler yapılır.
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Şekil 2.5: Yüz kampresi

 Ağız çizgileri çizilir. Bağcık yaka çizimi için V1 noktasından başlayıp V
noktasının 10 mm altından ve tepe noktasında katlama çizgisinin 3 mm altından
geçecek şekilde yaka kenarı çizilir. Ağız çizgisi tepe noktasından ve B
noktasından başlayıp A noktasından geçecek şekilde çizilir. B noktasından 10
mm ileriye ve 10 mm yukarıya çıkan bir bilek desteği yapılabilir.

Şekil 2.6: Ağız çizimi

 Arkalık veya fortluk olarak isimlendirebileceğimiz parça ile arka kelebek
şekilleri çizilir. Çizeceğimiz bütün bu şekiller ve ölçüleri modele bağlıdır.
Modelci isterse farklı şekil ve ölçüler kullanabilir. Arkalık C noktasından
başlayıp fort şekline yakın ve U noktasının 25 mm önünde bitecek şekilde
çizilir. Arka kelebek şekli B noktasının 40 mm ilerisinden ağız çizgisi üzerinden
C noktasının 8 mm altına doğru çizilir. C noktasının altında kalan kısım
arkalığın altında kalacak ve ayrıca bindirme payı verilmeyecektir. Şekil 2.7’de
arkalık ve kelebek şekli görülmektedir.
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Şekil 2.7: Arka kelebek ve arkalık şekli

 Bağcık parçası şekli çizilir. V1 noktasından 15 mm burna doğru alınır ve yaka
kenarından 20 mm paralel alınarak şekil tamamlanır. Bağcık delikleri
kenarlardan 11 mm içeride olacak şekilde beş veya daha çok sayıda işaretlenir.
Deliklerin aralıkları 11 mm den az olmamalıdır.

Şekil 2.8: Bağcık parçası

 Maskaret ve yan atkılar çizilir. Maskaret, yüz çizgilerinden faydalanarak çizilir.
Alt bağcık deliğini ortalayacak şekilde 11 mm genişlik alınır. Aynı genişlik ön
tarafa da verilir. Bu yan çukuru oluşturmak için kullanılır. Yan çukur her iki
yüzey için bağcık yatağına kadar olan yüksekliğin ortasına kadar inilir. İç ve dış
yüzeyler için ayrı yüz ve çukur şekli çizilir. Delikten gerisi kamara oyuğunun
ortasına doğru çizilir (Şekil 2.9).

Yan atkılar 10 mm’den dar olmamak şartıyla modele uygun şekilde çizilir (Şekil 2.9).
Fotoğraf 1.9’da verilen model resminde yan atkılar bulunmamaktadır. Ancak ıstampa
çıkarma tekniği açısından yan atkılar eklenmiştir.
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Şekil 2.9: Maskaret ve atkı çizimi

 Dil çizilir. Dil için katlama çizgisi üzerinde I noktasında 25 mm yukarıya çıkılır
ve V1 noktasından 20 mm aşağıya inilir. Bu iki nokta arasında en geniş yeri 45
mm olacak şekilde dil çizilir.

Şekil 2.10: Dil çizimi

 Model çizimi tamamlandıktan sonra en dış çizgilerden kesilir ve form çıkarılır.
Istampa parçalarını çıkarmak için gerekli kanallar açılarak standart form
tamamlanır. Hazırlanan standart form üzerine etiketleme (tanımlama bilgileri)
yapılır. Şekil 2.11’de standart form görülmektedir. Maskaret ıstampasını
çıkarırken burunda toplanmayı önlemek amacıyla buruna ikinci bir katlama
çizgisi eklenmiştir.
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Şekil 2.11: Standart form
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Kalıp alt yüzü bandını kartona

yapıştırınız.

Fotoğraf 2.4: Taban formu

 Taban ekseni doğrultusunda yapıştırınız
ve yanlara doğru düzeltiniz
(Fotoğraf 2.4).

 İç yüzey bandını tekniğine göre
yapıştırınız.

Fotoğraf 2.5: İç formun yapıştırılması

 Tepe ve burun kısmından gergin
tutunuz. Karton üzerine burun kısmını
önce yapıştırınız (Fotoğraf 2.5).

 Bandı düzgün bir şekilde yapıştırınız.

 Dış yüzey bandını tekniğine göre
yapıştırınız.

Fotoğraf 2.6: Dış form

 İç formu ters çevirip kopyalayınız ve dış
formu bunun üzerine yatırınız.

 Bandı düzgün bir şekilde yapıştırınız
(Fotoğraf 2.6).

 Çentiklerini işaretleyiniz.
 Referans noktalarını unutmayınız.

 Ara form oluşturunuz.  İç ve dış formları kullanınız.
 Bakınız Profil Çıkarma modülü.

 Averajları alıp düzeltmeleri yapınız.

Şekil 2.12: Ara form

 Kalıp alt kenarında averaj almayınız.

 Standart form oluşturunuz.  Ara formu kullanınız.
 Burun kısmına kampre veriniz.  Yüz katlama çizgisini çizdikten sonra bu

çizgiye göre kampre veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 2.13: Döndürme noktası

 Döndürme noktasını doğru yerden
seçiniz.

 Model çizgilerini tamamlayınız.

Şekil 2.14: Ağız çizimi

Şekil 1.15: Kelebek çizimi

Şekil 2.16: Bağcık parça çizimi

Şekil 2.17: Maskaret ve atkı çizimi

 Ağız çizgisini çiziniz (Şekil 2.14).

 Arka kelebek şeklini çiziniz (Şekil 2.15).

 Bağcık parçasını çiziniz (Şekil 2.16).

 Maskaret ve atkı şekillerini çiziniz
(Şekil 2.17)

 Dil şeklini çiziniz (Şekil 2.18).
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Şekil 2.18: Dil çizimi

 Strobel dikişi için gerekli çentikleri
yapınız.

Şekil 2.19: Standart form

 Dışa doğru çentik yapınız.
 Standart formu kesiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Yüz kampresini kolaylaştırmak için iç yüzey bandı önce yapıştırılabilir.
2. ( ) Ara form oluşturulurken kalıp alt kenarına gelen kısımda averaj alınmaz.
3. ( ) Yüz katlama çizgisi tepe noktasıyla burun uç noktasını birleştiren çizgidir.
4. ( ) Arka yükseklik fort noktasıyla aynı veya 3 mm üstünde alınır.
5. ( ) Ağız çizgisi bilek kemiğinin 1 cm üstünden geçebilir.
6. ( ) Standart form üzerine model çizgilerini aktarabilmek amacıyla kanallar açılır.
7. ( ) Strobel dikişi için standart form üzerine çentikler konur.
8. ( ) Standart form üzerine tanımlayıcı bile olsa hiçbir şekilde yazı yazılmamalıdır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Standart form yapmak için bantladığınız kalıp üzerinden formları alınız ve gerekli
işlemleri yaparak spor ayakkabı standart formunu hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
Taban formunu karton üzerine yapıştırıp kestiniz mi?
İç formu çıkardınız mı?
Dış formu çıkardınız mı?
Ara formu tekniğine göre hazırladınız mı?
Standart form için yüz katlama çizgisi oluşturdunuz mu?
Gerekli kampreyi verdiniz mi?
Model çizgilerini tamamladınız mı?
Referans noktalarını işaretlediniz mi?
Kanal ve çentikleri açtınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

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

 Spor ayakkabı modellerini ve saya parçalarının birbirleriyle ilişkilerini
araştırınız.

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

3. YÜZ ISTAMPALARI

3.1. Parçalar

Modelde tekstil ve süet malzemeler birlikte kullanılacaktır. Üste gelen maskaret,
bağcık parçası, kelebek, arkalık ve atkılar süet, diğer kısımlar tekstil malzemedir. Yüz
altında kalan kısım tek parça olarak çıkarılabilir. Eğer süngerli malzeme kullanılacaksa fazla
kalınlık oluşturmaması için 10 mm bindirme payı verilerek parçalanabilir. Bu modülde ana
ıstampa olarak tek parça çıkarılacaktır.

3.1.1. Ana Istampa

Üst parçaların üzerine yerleştirilerek birlikte dikileceği parçadır. Bu ıstampayı
çıkarmak için önce karton cetvel kullanılarak bıçağın ucuyla veya arkasıyla çizilerek
düzgünce katlanır. Katlanma yerine standart formun katlama çizgisi oturtulur. Dil hariç
bütün model çizgileri ve kenarlar (iç ve dış) çizilir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Ana ıstampanın çıkarılması

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



27

Kartonun katlarından birine iç yüzey çizgileri, diğerine dış yüzey çizgileri aktarılır.
Ortak çizgiler her iki kata çizilir. Referans çentikleri işaretlenir. İç yüzey iç kenar
çizgilerinde, dış yüzey dış kenar çizgilerinden kesilir. Üst parçaların geleceği yerlere
parçaların altında kalacak şekilde 1,5 mm genişliğinde kalem kanalları açılır. Bu kanallardan
gümüş kalemi geçecek ve saya dikilirken çizgiler altta kalacaktır. Alt kenarlar strobel dikişi
ve arka zigzag dikişiyle dikileceği için pay verilmeyecektir. Şekil 3.2’ de ana ıstampa
görülmektedir.

Şekil 3.2: Ana ıstampa

3.1.2. Maskaret Istampası

Maskaret ıstampasını çıkarmak için standart form burun katlama çizgisinden önceden
katlanmış kartonun katlama çizgisi üzerine yerleştirilir (Şekil 3.3). Maskaretin şekli iç ve dış
çizgilerinden karton üzerine aktarılır. Bağcık yatağı altına giren kısma 8 mm bindirme payı
verilir. Kenarlar yakma olduğu için başka bir pay verilmez. Çentikler işaretlenir. Kartonun
bir katına iç yüzey çizgileri, diğer katına dış yüzey çizgileri aktarılır. Çizgilerden dikkatlice
kesilerek ıstampa çıkarılır (Şekil 3.4).
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Şekil 3.3: Maskaretin kartona yerleştirilmesi

Şekil 3.4: Maskaret ıstampası

3.1.3. Arkalık (Fortluk) Istampası

Kartonun katlama çizgisi üzerine standart form yerleştirilirken fortluğun üst noktası
çizgiden 1 mm, alt noktası 2–3 mm içeriye alınır. Bu pozisyonda arka kavis katlama çizgisi
üzerindedir (Şekil 3.5).

Fortluğun şekli kartona çizilir, varsa çentikler işaretlenir. Standart form üzerinde iç dış
kenar farkı varsa bu fark kartonun diğer katına geçirilir. İşaretlenen yerlerden karton
kesilerek çıkarılır. Çentikler açılarak ıstampa tamamlanır (Şekil 3.6).
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Şekil 3.5: Fortluğun kartona yerleştirilmesi

Şekil 3.6: Fortluk ıstampası

3.1.4. Arka Kelebek Istampası

Katlanmış kartonun katlama çizgisi üzerine kelebek şeklinin arka kavis çizgisi
yerleştirilir (Şekil 3.7). Parçanın şekli çizilir. Fortluğun üzerine bineceği yeri işaretlenir.

Kartonun katı açılmadan kelebek şekli kesilir ve çıkarılır. Fortluğun altında kalacak
kısma binme kanalı açılır ve ıstampa tamamlanmış olur (Şekil 3.8).
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Şekil 3.7: Arka kelebek ıstampası Şekil 3.8: Arka kelebeğin kartona aktarılması

Şekil 3.9: Atkı Istampası

3.1.5. Atkı Istampaları

Atkı ıstampası için tek kat karton kullanılır. Standart form üzerinden kartona
kopyalanan şekline fort ve bağcık yatağı altına girecek kısımlarından 8 mm binme payı
verilir. Paylarla birlikte ıstampa kesilir ve çıkarılır. Binme paylarına kalem kanalları açılır
(Şekil 3.9).
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Şekil 3.10: Bağcık parçası ıstampası

3.1.6. Bağcık Parçası Istampası

Bağcık yatağı olarak da adlandırılacak parçanın ıstampası için karton katlanır ve
katlama çizgisi üzerine standart formun yüz katlama çizgisi yatırılır. Bağcık parçasının şekli
çizilir ve bağcık delikleri işaretlenir. Çizilen yerlerden düzgünce kesilen ıstampa üzerine
işaretlenen bağcık deliği yerleri yuvarlak içine alınır (Şekil 3.10).

3.1.7. Sünger (Ped) Istampası

Ayakkabının ağız kısmına konacak olan pedin şekli standart form üzerine çizilir.
Pedin şekli fort noktasından başlayarak bağcık yatağına kadar devam ettirilir. Ped için ağız
çizgisinden 10 mm genişlik alınır ve istenirse bu genişlik uç kısımlarda sıfırlanabilir
(Şekil 3.11).

Arka kavisten katlanmış kartona yerleştirilen standart üzerinden kopyalanan ped şekli
kesilerek ıstampa tamamlanır (Şekil 3.12).

Şekil 3.11: Pedin şekli
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Şekil 3.12: Ped ıstampası

3.1.8. Dil Istampası

Kartonun katlama çizgisi üzerine standart formun yüz katlama çizgisi oturtulur ve
dilin şekli çizilir. Sayaya düzgün tutturulabilmesi için bağcık kenarı alt kısmı işaretlenir.
Dilin üst kısmına astara dikilmesi için tulum dikişi payı olarak 3 mm eklenir. Alt kısmına
pay verilmez.

İşaretlenen yerlerden kesilen dil ıstampası üzerinde işaretlenen bindirme yerine kalem
kanalı açılır (Şekil 3.13).

Şekil 3.13: Dil ıstampası

3.2. Istampa Payları

Bu modülde anlatılan spor ayakkabı modelinde bütün kenarlar yakma olduğu için
kenarlara pay verilmemektedir.

3.2.1. Bindirme Payı

Bindirme payı diğer modellerde olduğu gibi 8 mm alınmıştır.
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3.2.2. Dikip Dönme Payı

Bu tür dikiş sadece dilin üst kısmında olup 3 mm tulum dikişi payı verilmiştir. Bu pay
dil astarında da aynı şekilde alınacaktır.

3.2.3. Dil Payları

Dile bindirme payı olarak standart form üzerinde 20 mm verilmiştir.

3.3. Monta Kenarının Özelliği (Strobel)

Montaj kenarları taban şiltesiyle birlikte strobel dikişiyle overlok şeklinde uç uca
dikilecektir. Bu yüzden montaj kenarlarına ve taban şiltesine pay verilmemiştir. Strobel
dikişi enjeksiyon taban yapılırken veya taban yapıştırılırken taban havuzunun içinde
kalacaktır. Eğer taban kenarında fazla havuz olmayacaksa kalıp üzerinden form alınmadan
önce iç ve dış yüzeyler kalıp taban kenarından 3 mm alta uzatılarak işaretlenir ve formlar bu
çizgiye göre çıkarılır. Sonraki bütün işlemler aynı şekilde devam ettirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Kartonu hazırlayınız.  Istampa parçaları için yeterli büyüklükte

karton kullanınız. Çift kat olarak
kullanılacak kartonları cetvel ve bıçak
yardımıyla katlayınız.

 Standart formdan yüz parçalarını
kopyalayınız.

Şekil 3.14: Standart formun kartona
yerleştirilmesi

Şekil 3.15: Maskaret çizimi

Şekil 3.16: Fortluk çizimi

 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.
 Standart formun katlama çizgisini karton

katlama çizgisine yaslayınız.

 Bu pozisyonda ana ıstampayı çiziniz.
 Başka bir kartonu katlayıp aynı

pozisyonda bağcık parçasını çiziniz.
 Dil ıstampasını çiziniz (Şekil 3.14).

 Katlanmış kartona burun katlama
çizgisini yanaştırarak maskareti çiziniz
(Şekil 3.15).

 Kartonun katlama çizgisinden fortluğun
üst noktası 1 mm, alt noktası 2–3 mm
içeriye alarak fortluk çizimini yapınız
(Şekil 3.16).

 Kartonun katlama çizgisine kelebek arka
çizgisini oturtup kelebek ıstampasını
çiziniz (Şekil 3.17).

UYGULAMA FAALİYETİ



35

Şekil 3.17: Kelebek çizimi

 Diğer ıstampa parçalarını tek kat karton
üzerine çiziniz.

 Gerekli payları veriniz.

 Düzeltmeleri yapınız.  Çizdiğiniz ıstampa parçaları üzerinde
gereken yerlerdeki çizgileri düzeltiniz.

 Yüz ıstampalarını kesiniz.

Şekil 3.18: Ana ıstampa

Şekil 3.19: Maskaret ıstampası

Şekil 3.20: Fortluk ıstampası

Şekil 3.21: Kelebek ıstampası

 Bilenmiş bıçakla düzgün kesim yapınız.
 Çentiklere dikkat ediniz.

 Ana ıstampayı kesiniz.
 Binme kanallarını kalem girecek

genişlikte ve binecek parçanın altına
gelecek şekilde açınız (Şekil 3.18).

 İç ve dış çizgilere dikkat ediniz.
 Bağcık parçası altına girecek kenarlara 8

mm bindirme payı veriniz.
 Referans çentiklerinin dışarı doğru

olmasına dikkat ediniz.

Maskaret ıstampasını kesiniz
(Şekil 3.19).

 Fortluk ıstampasını kesiniz (Şekil 3.20).

 Kelebek ıstampasını kesiniz.
 Fortluğun bineceği yere bindirme kanalı

açınız (Şekil 3.21).

 Atkının bağcık parçası altına girecek
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Şekil 3.22: Atkı ıstampası

Şekil 3.23: Bağcık parçası

Şekil 3.24: Ped ıstampası

Şekil 3.25: Dil Istampası

kısımlara 8 mm bindirme payı veriniz.
 Atkı ıstampasını kesiniz.
 Bindirme kanallarını açınız (Şekil 3.22).

 Bağcık parçasını kesiniz.
 Bağcık deliklerini biz yardımıyla

işaretleyiniz.
 Bağcık deliklerini yuvarlak içine alınız

(Şekil 3.23).

 Ped ıstampasını kesiniz (Şekil 3.24).

 Dil kenarına tulum payını ekleyiniz.
 Dil ıstampasını kesiniz.
 Yaka altı bindirme yerine gelecek kısma

işaret koyunuz (Şekil 3.25).

 Istampaları kontrol ediniz.  Çıkardığınız bütün parçaları üst üste
yerleştirerek birbirleriyle uyumunu
kontrol ediniz.

 Istampa bilgilerini yazınız.  Standart formda yaptığınız tanımlama
bilgilerini bütün ıstampalara
uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Ana ıstampa yüz ortasından zigzag dikişiyle dikilebilir.
2. ( ) Istampalar üzerine bindirme yerlerinde çizmek için kanal açılır.
3. ( ) Referans çentikleri dışa doğru açılır.
4. ( ) Bindirme payı olarak 3 mm yeterlidir.
5. ( ) Bütün ıstampa kenarları 1 mm artırılmalıdır.
6. ( ) Dış yüzeyden içe devam eden bütün ıstampaları çıkarmak için katlanmış karton

kullanılır.
7. ( ) Bağcık delikleri saya dikilirken işaretlenir. Istampa üzerinde olması gerekmez.
8. ( ) Hiçbir ıstampa üzerine tanımlayıcı bile olsa hiçbir şekilde yazı yazılmamalıdır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Hazırlamış olduğunuz standart formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak spor
ayakkabı yüz ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
İç ve dış yüzey çizgilerini kontrol ettiniz mi?
Kartonu düzgün katladınız mı?
Ana formu çıkardınız mı?
Binme kanallarını açtınız mı?
Istampa parçalarını düzgün çizdiniz mi?
Payları doğru verdiniz mi?
Bıçağınızı bilediniz mi?
Kesimi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
Istampaları kontrol ettiniz mi?
Referans noktalarını işaretlediniz mi?
Kanal ve çentikleri açtınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 4

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda gerekli ortam sağlandığında spor ayakkabı
için astar ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

 Spor ayakkabı modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız.

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

4. VİZO VE ASTAR ISTAMPALARI

4.1. Parçalar

Spor ayakkabısının iç tarafında hem astar görevi yapacak hem de yüz parçaları sert ve
çok sağlam malzemeden olmayacağı için destekleme yapacak şekilde enine ve boyuna
esnemesi azaltılmış, tek veya çok katlı olarak üretilen “vizo” denen bir malzeme kullanılır.
Yüz parçaları vizo üzerine dizilerek birlikte dikilir. Bundan başka dil astarı ve gamba
(çoraplık) astarı olacaktır.

4.1.1. Vizo Istampası

Vizo ıstampası tek parça çıkarılabileceği gibi iki veya üç parça şeklinde de
çıkarılabilir. Vizo ıstampası yüz ve iki parça gamba şeklinde olabileceği gibi bu modülde
anlatıldığı şekliyle iç ve dış yüzey olarak iki parça halinde de yapılır. Parçalar birbirine
zigzag dikişiyle tutturulur.

Istampayı çıkarmak için tek kat karton üzerine standart form yerleştirilir ve önce dış
yüzey sonra iç yüzey kenarlarına dikkat edilerek ayrı ayrı çizilir. Çizgiler; ağız çizgisi,
katlama çizgileri, alt kenar ve arka kavis şeklinde tamamlanır. Çentikler işaretlenerek
ıstampalar kesilir ve çıkarılır. Şekil 4.1’ de dış yüz vizo ıstampası görülmektedir. İç yüz vizo
ıstampasında alt kenar çizgisi değişecektir.

Şekil 4.1: Vizo ıstampası

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
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4.1.2. Dil Astarı

Dil astarını çıkarmak için dil ıstampası karton üzerine kopyalanır. Üst kısım tulum
dikişi olacağı için dikiş payı aynen alınır. Alt kısmına 6 mm kırpma payı verilir. Tulum
dikişi ile kırpma (ara işi) payı V çentiğiyle birbirinden ayrılır. Çizilen yerden ıstampa
kesilerek çıkarılır (Şekil 4.2).

Şekil 4.2: Dil astarı

4.1.3. Gamba (Çoraplık) Astarı

Standart form üzerine tepe (I) noktasının 30 mm aşağısından başlayıp alt kenar
çizgisine doğru bir astar çizgisi alınır. Bu astar çizgisi arka içe konulacak fordun en az 20
mm önünden geçmelidir.

Gamba astarı ıstampasını çıkarmak için karton katlanır ve katlama yerine standart
formun arka yüksekliği oturtulur. Arka alt nokta (S) katlama çizgisinden 2 mm içeriye alınır.
Bu şekilde yerleştirilen standart form üzerinden alt kenar çizgisi, ağız çizgisi ve astar çizgisi
kartona kopyalanır (Şekil 4.3).

Şekil 4.3: Astarın çizimi Şekil 4.4: Astarın düzenlenmesi
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Astar ağız kısmından dikilip içe dönülecektir. Ancak ağız kısmına dikiş payı verilmez;
bunun yerine alt kısma 5 mm eklenir. Bu haliyle ıstampa kesilmeye hazır değildir. Dikilip
dönüldükten sonra iç kısımda meydana gelecek toplanmayı ortadan kaldırmak için ağız
kısmından Şekil 4.4’te görüldüğü gibi kampre verilir. Kampre A noktasının önünden
başlayarak iki aşamada verilir. Kampre sonunda astarın uç noktası 8 mm aşağıya düşmüş
olmalıdır. Standart form döndürülerek ağız çizgisine yakın noktalardan kampre verilir.
Kampre sırasında astar kısmının bir kopyası alınarak standart form yerine kullanılabilir.

Düzenlemeler yapıldıktan sonra astar ıstampası kesilerek çıkarılır (Şekil 4.5).

Şekil 4.5: Astar ıstampası

4.2. Astar Payları

4.2.1. Zigzag

Zigzag dikişi için herhangi bir pay verilmez.

4.2.2. Dikip Dönme

Astara dikip dönme payı olarak 5 mm alta eklenir, ağız kısmına pay verilmez.

4.2.3. Bindirme Payı

Bu modelde astara bindirme dikişi uygulanmamış ve bindirme payı verilmemiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Kartonu hazırlayınız.  Istampa parçaları için yeterli büyüklükte

karton kullanınız. Çift kat olarak
kullanılacak kartonları cetvel ve bıçak
yardımıyla katlayınız.

 Astar şeklini standart form üzerine
çiziniz.

 Renkli kalem kullanınız.
 Standart form üzerine tepe noktanın (I)

30 mm aşağısından başlayıp alt kenar
çizgisine doğru bir astar çizgisi çiziniz.

 Bu astar çizgisi arka içe konulacak
fordun en az 20 mm önünden
geçmelidir.

 Vizo için standart formu kartona
kopyalayınız.

 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.
 Model çizgilerini çizmeyiniz.

 Vizo ıstampalarını çıkarınız.

Şekil 4.6: Vizo ıstampası

 Monta kenarlarına dikkat ediniz. İç ve
dış çizgileri karıştırmayınız.

 Dış parçayı kesiniz (Şekil 4.6).
 İç parçayı kesiniz.

 Astar parçalarını standart formdan
kopyalayınız.

Şekil 4.7: Astar çizimi

 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.
 Karton katlama yerine standart formun

arka yüksekliğini oturtunuz.
 Arka alt noktayı (S) katlama çizgisinden

2 mm içeriye alınız.
 Bu şekilde yerleştirilen standart form

üzerinden alt kenar çizgisi, ağız çizgisi
ve astar çizgisini kartona kopyalayınız
(Şekil 4.7).

 Gerekli kampreyi veriniz.  Kampre sırasında alt kenarı
kısaltmayınız.

 Ağza yakın iki döndürme noktası
seçiniz.

 İki aşamada kampre veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 4.8: Astar çizimi

 İki kampre sonunda ağız kısmı 8 mm
aşağıya düşmelidir (Şekil 4.8).

 Düzeltmeleri yapınız.  Çizdiğiniz ıstampa parçaları üzerinde
gereken yerlerdeki çizgileri düzeltiniz.

 Payları veriniz.  Astar alt kısmına 5 mm ekleyiniz.
 Istampaları kesiniz

Şekil 4.9: Dil astarı

Şekil 4.10: Astar ıstampası

 Dil şeklini kopyalayınız.

 Tulum payı altına 6 mm kırpma payı
ekleyiniz.

 Dil astarını kesiniz (Şekil 4.9).

 Astar ıstampasını kesiniz (Şekil 4.10).
 Bilenmiş bıçakla düzgün kesim yapınız.

 Istampaları kontrol ediniz.  Çıkardığınız bütün parçaları üst üste
yerleştirerek birbirleriyle uyumunu
kontrol ediniz.

 Istampa bilgilerini yazınız.  Standart formda yaptığınız tanımlama
bilgilerini bütün ıstampalara
uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Vizo ayakkabıyı yumuşak tutmak için kullanılan bir malzemedir.
2. ( ) Astar için yüz katlama çizgisi burundan 3 mm aşağıya düşürülmelidir.
3. ( ) Referans çentikleri dışa doğru açılır.
4. ( ) Astarın dikip dönme payı alt kenarına verilir.
5. ( ) Gamba astarı ıstampasını çıkarmak için katlanmış karton kullanılır.
6. ( ) Bağcık delikleri astar üzerine de işaretlenmelidir.
7. ( ) Istampalar üzerine tanımlama bilgileri yazılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

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

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Hazırlamış olduğunuz standart formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak spor
ayakkabı astar ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
İç ve dış yüzey çizgilerini kontrol ettiniz mi?
Vizo ıstampaları için standart formu kartona doğru kopyaladınız mı?
Vizo ıstampalarını iç ve dış olarak ayrı çıkardınız mı?
Çentikleri doğru yerlere açtınız mı?
Gamba astarı için kartonu katladınız mı?
Gamba astarı için standart formu doğru yerleştirdiniz mi?
Gerekli kampreyi doğru şekilde verdiniz mi?
Payları doğru verdiniz mi?
Bıçağınızı bilediniz mi?
Kesimi düzgün ve pürüzsüz yaptınız mı?
Istampaları kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 5

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında spor ayakkabı
için mostra ıstampalarını hazırlayabileceksiniz.

 Spor ayakkabı modellerini ve parçaların birbirleriyle ilişkilerini araştırınız.

 Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

5. MOSRA ISTAMPASI

Spor ayakkabı ıstampalarının tamamlanabilmesi için alt kısım ıstampalarının
çıkarılması gerekir. Alt kısım ıstampaları; sayanın birlikte dikilmesi için taban şiltesi ve
ayakkabının içine yerleştirilecek mostra ıstampalarından oluşur.

Taban şiltesi ıstampası için taban formu karton üzerine kopyalanarak referans
noktaları dışarıya çentik olarak işaretlenir ve kesilir. Şekil 5.1’ de taban şiltesi görülmektedir.

Şekil 5.1: Taban şiltesi

5.1. Mostra Istampası

Ayakkabının iç kısmına yerleştirilen mostranın ıstampasını çıkarmak için kalıp
tabanından alınan taban formu karton üzerine çizilir. Bu aşamadan sonra mostranın şekli
oluşturulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5
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Fotoğraf 5.1: Mostra şekilleri

5.2. Şekli

Spor ayakkabıda kullanılmak üzere tam mostra yapılır. Mostra diğer modellerde
olduğu gibi düz mostra veya ortopedik şekilli yapılabilir (Fotoğraf 5.1).

5.3. Ölçü ve Çentikler

Taban formu çizildikten sonra yanlardan ve arkadan 3 mm dışarıya işaretlenir.
Burundan 50 mm geriye ölçülerek iç ve dış kenarlar işaretlenir. Burundan 4 mm içe doğru
işaretlenir. İç kamara ortasından 22 mm ölçülür ve işaretlenir (Şekil 5.2).

Şekil 5.2: Mostra ıstampası

5.4. Paylar

Taban formu üzerinde kenarlardan 3 mm artırılır. Kenarlardan yapılan artırmalar 50
mm ölçüsünde sıfırlanır. Burundan 4 mm kısaltma yapılır. Bu kısaltma geriye doğru
azaltılarak 50 mm ölçüsünde sıfırlanır. İç kamarada 22 mm ortopedik artırma yapılır.

Verilen paylardan kırıklık olmayacak şekilde mostra çizimi tamamlanır ve dikkatlice
kesilerek mostra ıstampası çıkarılır. Şekil 5.2’de mostranın şekli taralı olarak verilmiştir.

Hazırlanan bütün ıstampalara tanımlama bilgileri yazılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kartonu hazırlayınız.
 Istampa parçaları için yeterli büyüklükte

karton kullanınız.
 Kalıp alt yüzey formunu kartona

kopyalayınız.
 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.

 Çentikleri işaretleyiniz.  Referans çentiklerine dikkat ediniz.
 Taban şiltesini çıkarınız.

Şekil 5.3: Taban şiltesi

 Çentikleri dışa açınız.

 Kalıp alt yüzey formunu kartona
kopyalayınız.

 Sivri ve sert uçlu kalem kullanınız.

 Ölçü ve düzeltmeleri yapınız

Şekil 5.4: Mostra ölçüsü

 Çizdiğiniz ıstampa parçaları üzerinde
gereken yerlerdeki çizgileri düzeltiniz.

 Burundan 4 mm kısaltınız.
 Kenarlara 3 mm ekleyiniz.
 Kamarayı 22 mm artırınız.

Mostra ıstampasını kesiniz.  Bilenmiş bıçakla düzgün kesim yapınız.

 Istampaları kontrol ediniz.
 Çıkardığınız bütün parçaları üst üste

yerleştirerek birbirleriyle uyumunu
kontrol ediniz.

 Istampa bilgilerini yazınız.
 Standart formda yaptığınız tanımlama

bilgilerini bütün ıstampalara
uygulayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Taban şiltesi için taban formunun etrafına 3 mm pay vermek gerekir.
2. ( ) Spor ayakkabı için yarım mostra kullanılır.
3. ( ) Mostra yapmak için taban formunun burun kısmından kısaltma ve arka kısmından

artırma yapılır.
4. ( ) Mostra her zaman ortopedik şekilli olmak zorunda değildir. Düz mostra da yapılır.
5. ( ) Mostranın dış kenarını göstermek için çentik atmak gereksizdir.
6. ( ) Mostra kırmızı veya mavi malzemeden yapılır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Hazırlamış olduğunuz kalıp alt formunuzu kullanarak ve gerekli işlemleri yaparak
spor ayakkabı mostra ıstampalarını hazırlayınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır
Kalıp alt formunu karton üzerine ölçülerini bozmadan çizdiniz mi?
Kalıp alt formu üzerindeki çentikleri çizime aktardınız mı?
Taban şiltesini çentikler dışa olacak şekilde hazırladınız mı?
Mostra için yeni bir çizim yaptınız mı?
Mostra paylarını ve eksiltmelerini doğru olarak işaretlediniz mi?
Mostra çizimini düzgün yaptınız mı?
Çizdiğiniz yerlerden düzgün bir şekilde keserek ıstampanızı
çıkardınız mı?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?
Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Doğru işlem sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Hayır” cevabı verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar uygulayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Spor ayakkabının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoğun tempolu işlerde giyilen ayakkabıdır.
B) Sayası tabandan dönerek üstten dikilen ayakkabıdır.
C) Spor yapmak amacıyla veya günlük giyimde rahat etmek için kullanılan

ayakkabı çeşididir.
D) Tekstil veya sentetik malzemeden yapılan her tür ayakkabıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi spor ayakkabı için söylenemez?
A) Her spor türü için farklı ayakkabı giyilir.
B) Ayakkabı sporcunun karakterini yansıtır.
C) Spor ayakkabı montalı yapılabilir.
D) Spor ayakkabı çok parçalı olabilir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Futbol ayakkabısında kaliteli deri kullanılır.
B) Koşu ayakkabısının tabanı ayağı yere vurma esnasında oluşacak darbeleri

yutabilecek özellikte olmalıdır.
C) Basketbol ayakkabısının tabanı kaymayı önleyecek şekilde çivili olabilir.
D) Dil ve konçlar pedlerle desteklenir.

4. Spor ayakkabı ıstampası çıkarmak için önce yapılması gereken işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kalıp bantlamaya tabandan başlanır.
B) Kalıp bantlamaya iç yüzeyden başlanır.
C) Kalıp bantlamaya dış yüzeyden başlanır.
D) Modele uygun kalıp seçilir.

5. Kalıp üzerinde referans noktaları neden işaretlenir?
A) Referans noktaları saya ile taban şiltesinin doğru dikilebilmesi için gereklidir.
B) Referans noktaları model çizebilmek için gereklidir.
C) Referans noktaları çizimi güzel gösterir.
D) Referans noktaları kesimi kolaylaştırır.

6. Spor ayakkabı modeli yapılırken fort noktası nasıl bulunur?
A) 55 mm + 3 mm şeklinde alınır.
B) Standart kalıp boyunun 1/5’i şeklinde alınır (%20 SKB).
C) Kalıp üst kenarından bir parmak genişliği alttadır.
D) Başparmak ikinci boğumu topuk alt noktasına yaslanır ve parmak uzunluğu

arka çizgi üzerinde işaretlenir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Kalıp üzerinden formlar alınırken neden iç form önce alınır?
A) Yüz kampresini kolaylaştırmak için
B) Sökülmesi daha kolaydır
C) Modelci istediği için
D) Dış formun temiz kalabilmesi için

8. Ara form oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Ön orta çizginin averajı alınır.
B) Yüz orta noktası işaretlenir.
C) Fort noktası işaretlenir.
D) Monta kenarlarının averajı alınır.

9. Aşağıdakilerden hangisi standart form için söylenemez?
A) Bütün model çizgileri üzerindedir.
B) Kanal ve çentikler açılmıştır.
C) Bindirme ve dikiş payları gösterilmiştir.
D) Tanımlama bilgileri yazılmıştır.

10. Arkalık (fortluk-fort) ıstampası çıkarılırken arka kavis katlama çizgisine nasıl
yerleştirilir?
A) Fort çıkarmak için katlanmış karton kullanılmaz, tek kat kartona çizim yapılır.
B) Fortluğun üst kenarı çizgiye oturur, alt kenarı 3 mm içeriye alınır.
C) Fortluğun alt ve üst uçları katlama çizgisi üzerine oturtulur.
D) Fortluğun üst noktası çizgiden 1 mm, alt noktası 2–3 mm içeriye alınır. Bu

pozisyonda arka kavis katlama çizgisi üzerindedir.

11. Gamba astarı ıstampasına neden kampre verilir?
A) Ayakkabının iç kısmında toplanmayı önlemek için
B) Ağız dikişini kolaylaştırmak için
C) Ayakkabının güzel görünmesi için
D) Malzemeden tasarruf sağlamak için

12. Dil astarına ne kadar pay verilir?
A) Çevresine 5 mm verilir.
B) 3 mm dikiş payı, 6 mm kırpma payı verilir.
C) 1.5 mm dikiş, 3 mm kırpma payı verilir.
D) Dil ıstampasından kopyalanır başka pay verilmez.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mostra için söylenemez?
A) Burundan kısaltma yapılır.
B) Spor ayakkabı için yarım mostra yeterlidir.
C) Mostra düz veya ortopedik olabilir.
D) Yanlardan ve arkadan artırma yapılır.
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14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ıstampalar üzerine yazılır?
A) Kalıp numarası
B) Kaç çift üretileceği
C) Kalıp üretim tarihi
D) Telefon numarası

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ıstampalar üzerinde yapılan uygulamalardan değildir?
A) Binme paylarının verilmesi
B) Çentik ve kanalların açılması
C) İplik renk ve numaralarının verilmesi
D) Istampa adının yazılması

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Gerekli araç-gereç ve donanımın bulunduğu ortamda spor ayakkabısı ıstampalarını
hazırlayınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Modelinize uygun kalıbı seçtiniz mi?
Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?
Temel noktaları işaretlediniz mi?
Ara formu iç ve dış kenarlara dikkat ederek çıkardınız mı?
Standart formu tekniğine uygun hazırladınız mı?
Yüz ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Astar ıstampalarını doğru çıkardınız mı?
Mostra ıstampasını doğru çıkardınız mı?
Kesimleriniz düzgün mü?
Istampalarınızı kontrol ettiniz mi?
İstenilen nitelikte ıstampalar elde ettiniz mi?
Tanımlama bilgilerini yazdınız mı?

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 görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- Y
3- D
4- Y
5- D
6- Y
7- D
8- Y
9- Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- D
3- Y
4- Y
5- Y
6- D
7- D
8- Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- Y
2- D
3- D
4- Y
5- Y
6- D
7- Y
8- Y

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- Y
2- Y
3- D
4- D

5- D
6- Y
7- D

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- Y
2- Y
3- D
4- D
5- D
6- Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- C
2- B
3- C
4- D
5- A
6- B
7- A
8- D
9- C

10- D
11- A
12- B
13- B
14- A
15- C
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