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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD533 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel  Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Süveter Dikimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Düz örme süveter kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol 

iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Süveter dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite niteliklerine 

uygun düz örme süveter dikebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kalite niteliklerine uygun olarak süveter kesimi 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun süveter dikebileceksiniz. 

3. Kalite niteliklerine uygun olarak süveter son ütüsü ve son 

kontrol iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ġğne, toplu iğne, dikiĢ ipliği, makas, çizgi taĢı ve 

dikim makineleri 

Ortam: Aydınlık bir ortam 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

KüreselleĢen dünyamızda artık tüm alanlarda sınırlar kalkmaktadır, dolayısıyla 

geçmiĢten günümüze süregelen birçok alıĢkanlıklarımız ve edinimlerimiz hızla yerini küresel 

değiĢime bırakmaktadır. Giyim sektörü de diğer birçok sektör gibi bu değiĢime en hızlı ayak 

uyduran ve geliĢmelere yön verebilen bir yaklaĢım içerisindedir. 

 

Teknolojik geliĢmeler günümüzde, tüm sektörlerin artık vazgeçilmez bir ögesidir. 

Amacımız bu hızlı değiĢime ayak uydurmaktır. Geleneksel düz örgü üretimimiz ancak 

yakın çevremizin ihtiyaçlarını giderme amacı taĢıyordu. Günümüzde ise düz örgü üretimi 

sosyal bir olgu dıĢında ekonomik değer de taĢımaktadır.  

Yapılan tüm çalıĢmalar daha az iĢ gücü ile daha verimli bir üretim yaratabilme amacı 

taĢımaktadır. 

 

Amacımız bu yolda kendine hedef çizen tüm öğrencilerimize rehberlik etmektir.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 

 
 

Kalite niteliklerine uygun olarak süveter kesim iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde üretilen süveter modellerini, kesim iĢlemleri ile beraber inceleyiniz.  

 Model analizi yapınız.  

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DÜZ ÖRME SÜVETER KESĠMĠ 
 

Düz örme kumaĢtan üretilen süveter, kolsuz bir giysidir. Süveter, üst giysi olarak 

kullanılır. Penye tiĢört veya gömlek gibi giysilerin üzerine giyilir. 

 

1.1. Model Analiz ĠĢlemleri 
 

Model analizi, giysinin dikim planının yapıldığı, makine parkının belirlendiği, kalıp, 

örme, dikim bilgilerinin ve malzeme örneklerinin kullanımının gösterildiği formdur. Bu form 

ile giysiyi dikecek kiĢi model ile ilgili tüm bilgileri bir arada görerek çalıĢmalarını yapar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Model Analizi 

Firma Adı: Beden Nu.: M ĠĢ Nu.: 

Sayfa Nu.: 

Ürün: Bisiklet yaka 

düz örme süveter 

Tarih: Sezon: 

Grafik Çizimi Model Analizi 

 

 Bisiklet yakalı kolsuz bir 

modeldir. 

 Kol evleri ve yaka torba bant 

ile temizlenecektir.  

 Yaka ve kol bantları farklı 

renkte kullanılacaktır. 

 Ölçüler Parça Listesi 

A Beden Eni (Göğüs ½) 47  

 Ön 1 

 Arka 1 

 Yaka 1 

 Kol bandı 2 

  

 Alınacak Malzemeler 

 Beden etiketi 

 Yıkama talimatı 

 

B Beden Boyu 60 

C Arka Yaka GeniĢliği 18,5 

D Arka Yaka DüĢüklüğü 2,5 

E Ön Yaka DüĢüklüğü 11 

F Omuz GeniĢliği 8 

G Kol Evi 20 

H Omuz DüĢüklüğü 3 

Ölçüler cm cinsinden verilmiĢtir. 

 

Malzeme Örnekleri 

Ġplik Örneği                                    Örgü Örneği                          Bant Örneği                    
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1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

 DikiĢler 

 

 Örgü kalınlığına uygun kalınlıkta remayöz makinesi seçilmelidir. Örgü 

makinesi kalınlığından remayöz makinesi kalınlığı iki numara büyük 

olmalıdır. 

 Örgü kalınlığına göre bir kademe ince remayöz kullanılır. 

 

Örneğin, örgü makinesi 8 GG ise remayöz makinesi 10 GG olmalıdır. 

 

Remayöz makinesinin kalınlığının tespit edilmesi için 1 inç (2,54 cm) ölçüsü içerisine 

giren may sayısına bakılır. Kaç may sayılırsa makinenin numarası odur. 

 

Örneğin, 1 inç ölçüsüne 12 may giriyorsa makinenin numarası 12’dir. 

 

 DikiĢ payları omuz, kol evi ve yakalarda en fazla 1 cm en az 0,5 cm 

olmalıdır. Yarı biçimlendirme tekniğinde overlok iĢlemi 

uygulanmayacağından birleĢtirme iĢlemi 2. maydan yapılır. 

 May takibi yapılan kısımlarda en az 1 may  en çok 2 maydan dikim 

yapılmalıdır. 

 DikiĢ sıklığı may aralığına göredir. 

 DikiĢ bitimlerinde remayözden çıkan iĢin ipliği içeri çekilmelidir. 

 Düzgün bir dikiĢ için remayöz iğnesinin may ayarı yapılmalıdır. 

 Desenli örgülerde desen özelliği dikkate alınarak kesim ve dikim 

iĢlemleri yapılmalıdır.  

 Yan kapatmalarda may takibi yapılması sağlanmalıdır. 

 Model özelliği olan dikiĢlerde 1/1, 2/1 lastik gibi örgülerde boyuna 

kapatmalarda (kol ağızları, etek uçları, yaka yanlarının) ilk parçanın ters 

ilmekten ikinci parçanın ise düz ilmek ortasından takılması sağlanmalıdır. 

 
 Etiketler 

 

 Ense etiketi dikilirken makine ayarı çok iyi yapılmalı, kesinlikle alt iplik 

dıĢtan görünmemelidir. Etiket, arka ortaya yakanın 0,5 cm altına iki kısa 

kenarından düz dikiĢ makinesinde dikilmelidir. 

 DikiĢ makinesinde, alt iplik misina, üst iplik ise beden renginde iplikle 

dikilmelidir. Ense etiketi aynı zamanda beden etiketidir. 

 Yıkama talimatı, sol yan dikiĢten 15 cm yukarıya takılmalıdır. 

 

 Ütüleme 

 

 Ütü iĢleminde dikiĢlerde parlama yapmadan, dikiĢ hatlarının net bir 

görüntüye kavuĢturulması sağlanmalıdır. 

 Ütüleme iĢlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmalıdır. 
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1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme ĠĢlemleri 
 

Kalite nitelikleri formunda, dikiĢlerin ya da ürün üzerinde yapılan çalıĢmaların olması 

gereken ölçüleri ve toleransları verilir. Bu formdaki ölçülere göre ürünlerin kalite kontrolü 

yapılır. 

 

Kalite nitelikleri tamamen müĢteri talepleri doğrultusunda belirlenir. 

 

Kalite Nitelikleri 

Ürün: Bisiklet yakalı süveter 

ĠĢlem Basamağı: 

 Kalite Niteliği   

  

Tanımlama 

 

Standart 

     Tolerans 

Nu. + - 

 Yaka geniĢliği 0,5 0,5 0,5 

 Yaka uçları eĢitliği 0 0 0 

 Beden yan geniĢliği 1 1 1 

 Beden boy uzunluğu 1 1 1 

 Yaka düzgünlüğü 0 0 0 

 Omuz eĢitliği 0             0 0 

 Overlok çekim düzgünlüğü 0,5 0,5 0,5 
Kontrol edildi.  Tarih 

 

1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Süveter dikimi için örülen kumaĢ kesimden önce bazı hazırlık ve kontrol 

aĢamalarından geçirilmelidir. Böylece dikilecek süveterde kumaĢtan kaynaklanan hatalar 

önlenmiĢ olur. 

 

1.4.1. Ġlk Kontrol ve Ġlk Kontrolde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler  
 

 Ölçülerin kontrolü 

 KumaĢta patlak, kaçık, sökük kısımların olup olmadığı 

 Lekeli kirli parçaların ayrılması 

 Düzeltilmesi mümkün olmayan düzeydeki kumaĢların ayrılması 

 TuĢe (örgü ayarı) farklılığı 

 Örgü hataları  

 Desen uyumsuzlukları 

 Renk farklılığı 

 Ağırlığı (gramajı) 

 Örgüdeki abraj (ipliğin yer yer kalınlık veya inceliği) farklılığı 

 

Gibi özellikler açısından kumaĢ kontrol edilmelidir. Eğer yıkama gerektiren kumaĢlar 

var ise yıkama iĢlemleri yapılmalıdır. 
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1.4.2. Komple Beden EĢleĢtirme 
 

 Ayrı parçalar hâlinde örülen bedenler, yaka ve kol bantları beden numaralarına 

göre gruplandırılır. 

 Ön ve arka bedenler, beden numaralarına göre üst üste  yerleĢtirilip ütüye 

hazırlanır. 

 

1.4.3. Triko KumaĢın Tek Plaka Örgü ise Teyellenmesi 

 
Parçaları lastik kısımları aynı yönde olmak kaydıyla düz yüzeyleri birbiri ile çakıĢacak 

Ģekilde üst üste yerleĢtirilip lastik kısmı hariç tutularak kalan üç kenarı en kenardaki maydan 

(ilmek) birbirine tutturulur. 

 

1.4.4. Triko KumaĢın Ütülenmesi ve Triko KumaĢın Ütülenmesinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Triko kumaĢların en önemli aĢamalarından biri ütüleme iĢlemidir. Ütüleme iĢleminde 

bazı hatalar rahatlıkla yok edilebilir. Fakat aĢırı buhar verildiğinde de kumaĢ 

bozulabilmektedir. Özellikle daha esnek olan 1/1 ve 2/1 türü lastiklerde ütüleme sırasında 

lastik kısımlarının ütüyle temas etmemesine  dikkat edilmelidir. Aksi takdirde lastiklerin 

esneklik özelliğinde bozulmalar oluĢur. Bu yüzden ön ütüleme esnasında kumaĢ özelliklerine 

göre dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Bunlar;  

 

 

 KumaĢın ölçüsüne uygun ütü masasına yerleĢtirilmesi, 

 Lastik kısımlarının ütüyle temas etmemesi, 

 KumaĢın iplik cinsine göre buhar vermesi, 

 Bedenleri kaydırmadan ütüleme, 

 Buhar dıĢında ütü yapılması gereken kumaĢlarda ilmek boyu yönünde ütüleme 

yapılması   gibi özelliklerdir. 

 

Beden parçalarının yanı sıra yaka ve kol bantlarına da biraz buhar verilir. Bu iĢlem 

bantların yumĢamasına ve remayöze daha kolay takılmasına yardımcı olur.  

 

1.4.5. KumaĢın May Takibi Yapılarak Katlanması 
 

Katlama iĢlemi baĢlangıç mayı doğrultusunda lastikten itibaren kumaĢın tam ortasında 

boydan boya yapılır. Katlama yapılırken kumaĢın lastik yönünün sağ tarafta, kat yerinin de 

çalıĢana bakacak Ģekilde yapılması gerekir. 

 

1.5. Süveter KumaĢ Kesim ĠĢlemi 
 

Düz örme süveter kesimi yapılırken özellikle yan dikiĢlere gelecek kısımları may 

takibi yapılarak kesilmelidir. Yaka ve kol oyuntuları kesildiğinde ise ilmek kaçığı olmaması 

için dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tekniğine uygun olarak süveter kesimini yapınız. 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesim öncesi hazırlıklarınızı yapınız.  Model analizini, asgari çalıĢma talimatına 

uyarak doğru yapmaya özen gösteriniz. 

 KumaĢların kontrollerini yapıp 

eĢleĢtiriniz. 
 Kaçık ve patlak kumaĢlara dikkat ediniz. 

 Bedenlere ütü öncesi teyel alınız. 

 

 KumaĢı en son maydan teyellemeye 

dikkat ediniz. 

 Bedenleri ütüleyiniz. 

 

 Düz iplik doğrultusunda bastırmadan 

buhar vererek ütülemeye dikkat ediniz. 

 Bantları ütüleyiniz.  

 

 Fazla buhar vermeden ve 
fazla bastırmadan 
ütülemeye dikkat ediniz. 

 

 

 

 Teyeli sökünüz.   En son teyellenen kısımdan baĢlayarak 

sökmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Ġ 
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 Bedenleri katlayınız. 

 

 

 May takibi yaparak kumaĢı tam 

ortasından katlamaya dikkat ediniz. 

 Katladığınız bedenleri üst üste 

yerleĢtiriniz. 

 Her iki kumaĢta da kumaĢ katlarının, 

desen özelliklerinin, lastik kısımlarının 

üst üste gelmesine dikkat ediniz.  

 Kalıbı kumaĢın üstüne yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Kalıbı ön ve arka ortası kumaĢ katına, 

etek ucu lastik tarafına denk gelecek 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 
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 Kalıbın kenarlarından çizgi taĢı ile 

çiziniz. 

 

 Çizim esnasında kalıbı kaydırmamaya 

dikkat ediniz. 

 Kesime arka yakadan baĢlayınız. 

 

 KumaĢı çizgi hizasında kesmeye dikkat 

ediniz. 

 Düz hatlarda may takibi yapınız. 

 

 Kol evinin düz kısmına may takibi, 

yuvarlak kısmına oyuntu yapmaya dikkat 

ediniz. 

  Kol evi ve yan kesimleri tek tek kesmeye 

dikkat ediniz. 

 En son ön yaka oyuntusunun kesimini 

yapınız. 

 

 Sadece üstteki bedenin kumaĢ katı 

kısmından ön yaka oyuntusunu kesmeye 

dikkat ediniz. 

 Yaka ortalarına iĢaret alınız  Yaka ortasına kat yerinden iĢaret almaya 

özen gösteriniz. 

 Kesim iĢlemini bitirdikten sonra 

malzemeleri toplayınız. 
 Atölyeyi temizlemeyi unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyenizi ve malzemelerinizi hazırladınız mı?   

2. Kesim öncesi hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

3. KumaĢların kontrollerini yapıp eĢleĢtirdiniz mi?   

4. Bedenlere ütü öncesi teyel aldınız mı?   

5. Bedenleri ve bantları ütülediniz mi?   

6. Teyeli söktünüz mü?    

7. Bedenleri katladınız mı?   

8. Katladığınız bedenleri üst üste yerleĢtirdiniz mi?   

9. Kalıbı kumaĢın üstüne yerleĢtirdiniz mi?   

10. Kalıbın kenarlarından çizgi taĢı ile çizdiniz mi?   

11. Kesime arka yakadan baĢladınız mı?   

12. Düz hatlarda may takibi yaptınız mı?   

13. En son ön yaka oyuntusunun kesimini yaptınız mı?   

14. Yaka ortalarına iĢaret aldınız mı?   

15. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Model analizi formunda giysinin ölçüleri bulunur. 

2. (   ) Model analizi formunda iĢlemlerin yapılacağı malzeme örnekleri bulunmaz.  

3. (   ) Model analizi formunda modelin grafik çizimi bulunmaz.  

4. (   ) Dikim sırasında may takibi yapılacak kısımlarda en az 1 may en çok 2 maydan 

dikim yapılır.  

5. (   ) Yan kapatmalarda may takibi yapılmasına gerek yoktur.  

6. (   ) Örgü kumaĢlar tek tek örülür ama birkaç parça toplu olarak kesilebilir. 

7. (   )  Ġlk kontrol iĢleminde tuĢe (örgü ayarı) farklılığına bakılmasına gerek yoktur. 

8. (   ) Ütüleme iĢleminde örgünün lastik kısımlarının ütüyle temas etmesine özen 

göstermek gerekir. 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

 

 

 

Dikim planı doğrultusunda kalite niteliklerini belirleyip bisiklet yaka süveter dikimi 

iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Sektörde, üretimde kullanılan dikim planı örnekleri ile bant usulü dikim 

iĢlemlerini araĢtırınız.  

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DÜZ ÖRME SÜVETER DĠKĠMĠ 
 

2.1. Süveter Dikim Planı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

Dikim planı, giysinin iĢlem basamakları ile bu iĢlem basamaklarında kullanılan 

makineleri gösteren formdur. Bu form ile kullanılacak makinelere göre üretim bandı 

oluĢturulur ve bu sıraya göre üretim yapılır. Bir parça üzerindeki iĢlemler tamamlanarak 

parçalar birbirine monte edilecek Ģekilde dikim planı hazırlanmalıdır. 

Dikim Planı 

Ürün: Bisiklet yaka süveter 

dikimi 
Tarih: 

Hazırlayan: Sezon: 

Üreti

m Sıra 

Nu. 

AkıĢ Basamakları ÇalıĢma Aracı Tahminî 

Zaman 

Ölçülen 

Zaman 

1 Ekstrafor takılması Remayöz   

2 Omuz birleĢtirme Remayöz   

3 Omuz overlok çekimi Overlok   

4 Yaka bandı takma Remayöz   

5 Bedeni banda yerleĢtirme Remayöz   

6 Yakayı dikme  Remayöz   

7 Kol evi bandı takma Remayöz   

8 Yan kapatma Remayöz   

9 Yan dikiĢ overlok çekimi Overlok   

10 Etiket dikme Düz dikiĢ 

makinesi(DSM) 

  

11 El iĢi El iĢi bölümü   

13 Kalite kontrol (ilk kontrol-iplik 

temizleme) 

Kalite kontrol dairesi   

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

ARAġTIRMA 
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14 BitmiĢ ütü yapma (son ütü) Ütü bölümü   

15 Kalite kontrol (son kontrol) Kalite kontrol nitelikleri   

2.2. Makine Parkını Belirleme ĠĢlemleri 
 

 Süveter dikiminde kullanılacak dikim makineleri 

 

 Remayöz makinesi 

 Overlok makinesi 

 Düz dikiĢ makinesi (DSM) 

 

 Makine parkını belirleme 

 

 
 

2.3. Süveter Dikiminde Ön Hazırlık ĠĢlemleri 
 

 Omuzların ekstrafor ile dikilmesi 

 KumaĢların sağdan sola doğru takılması 

 Overlok makinesinin ipliklerinin kumaĢa uygun renkte takılması 

 Kesimde may takibi yapılan kısımlarda dikim aĢamasında da may takibi 

yapılması 

 Remayöz makinesinde iĢaret mandallarının süveter dikim ölçülerine göre 

düzenlenmesi 

 Omuz ölçüsü  

 Yaka geniĢlik ölçüsü 

 Kol evi ölçüsü 

 Yan boy ölçüsü 
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Remayöz makinelerinde dikim hareketi sağdan sola doğru olduğundan tüm kumaĢların 

takılma iĢlemi sağdan sola doğru olmalıdır. 

 

2.4. Süveter Dikim ĠĢlemleri 
 

Dikim planına göre oluĢturulan makine parkurunda iĢlem basamakları takip edilerek 

süveter dikimi gerçekleĢtirilir. Süveter dikiminde kumaĢ üzerinde herhangi bir bozulmaya 

neden olacak hareketlerden kaçınmalıdır. Çünkü kumaĢ üzerinde oluĢacak hata ürünün 

tamamının yeniden yapılmasına neden olur. Bu durum hem maliyeti hem de zamanı artırır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tekniğine uygun olarak düz örme süveter dikimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.  ġalteri açmayı unutmayınız. 

 Atölyenizi dikim çalıĢmasına 

hazırlayınız. 

 Dikim makinelerine kumaĢ renklerine 

uygun iplik takmaya özen gösteriniz. 

 Dikim öncesi makinelerde küçük 

parçalar üzerinde dikim kontrolü 

yapınız. 

 DikiĢ bozukluğu olan makineleri dikim 

öncesi ayarlamaya dikkat ediniz. 

 Omuzları remayöz makinesine takınız. 

 
 

 Remayöz makinesi sağdan sola doğru 

çalıĢtığı için takma iĢleminde bu kurala 

dikkat etmeyi unutmayınız. 

 Omuzları takmadan önce makineye 

ekstrafor takmayı unutmayınız. 

 Her iki omuzun aynı ölçüde olması için 

ölçü kontrolü yapınız. 

 
 

 Örme kumaĢlar çok esnektir. Makineye 

takarken esnetmemeye dikkat ediniz. 

 Arka bedenin üstüne ön bedeni takınız.   Arka bedenin düz yüzünün, ön bedenin de 

ters yüzünün üstte kalmasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Omuzları dikiniz. 

 

 DikiĢin düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 Parçayı sağdan sola doğru dikim 

yönünde makineden çıkarınız. 

 

 Makinenin iğne ve çağanoz ipliğini bir 

miktar uzatıp dikiĢ sonundan ipliği 

kopartmaya dikkat ediniz. 

 Omuzların dikiĢ paylarına overlok 

çekiniz. 

 Remayöz dikiĢinin dibinden overlok 

çekmeye özen gösteriniz. 
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 Yaka bandının ilk katını makineye 

takınız. 

 
 

 Bandı göz göz takmaya özen gösteriniz. 

 Bandın üzerine yakanın ölçülerini 

iĢaretleyiniz. 

 
 

 Makinenin dikim yönüne göre ölçü alınız. 

 Bedenin yaka oyuntusunu bandın 

üzerine takınız. 

 Bedenin yaka oyuntusunun arka yaka 

tarafından takmaya dikkat ediniz. 

Yandaki resmi inceleyiniz. 
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 Bandı kumaĢın üzerine kapatınız. 

 
 

 Bandın ilk takılan mayı ile kapatma 

yaptığınız mayın karĢılıklı gelmesine 

dikkat ediniz. 

 Yaka bandını dikiniz.   

 

 DikiĢin baĢlangıç noktasında dikim 

yaptıkça dikilen kısımları makineden 

dikkatli bir Ģekilde çıkarınız. Kazak 1 

modülünün balıkçı yaka dikim tekniğine 

bakınız. 

 Bandın düĢürme ipliğini sökünüz.  Sökme iĢlemini yavaĢ yapmaya özen 

gösteriniz. 
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 Kol bandını makineye takıp kol evi 

ölçüsünü iĢaretleyiniz. 

 

 Kol evi ölçüsünü makinenin dikim yönü 

doğrultusunda iĢaretlemeyi unutmayınız. 

 Bedenin kol evini bandın üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Kol evinin yuvarlak kısmını Ģekline göre, 

düz kısmını ise may takibi yaparak 

yerleĢtiriniz. 

 Bandın üzerini kapatıp dikiniz.   Dikim esnasında pedala kontrollü 

basmaya özen gösteriniz. 
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 Yan dikiĢi may takibi yaparak takınız. 

 

 Ġlk katı takarken düz yüzünün üstte 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Diğer yanı da aynı ölçüde yapabilmek 

için ölçüsünü alınız. 

 

 Ölçü föyü ölçüsünü esas alarak 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Ġkinci katın ters yüzü üstte kalacak 

Ģekilde takınız.  

 

 Lastik kısmının, desenlerin ve kol 

bantlarının üst üste gelmesine dikkat 

ediniz. 
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 Yan dikiĢlere overlok çekiniz. 
 

 

 Esnetmeden overlok çekmeye özen 

gösteriniz. 

 Ense etiketini dikiniz.  
 

 

 DikiĢin dıĢtan görünmemesi için alt 

iplikte misina kullanınız. 

 DikiĢ ipliklerini içeri çekiniz. 

 

 Remayöz ve overlok ipliklerini kaçık 

(örgü makinesi) iğnesi ile içeri çekip 

fazlasını kesiniz. 

 El iĢlerini yapınız.  Kol altı ve etek ucu dikiĢ paylarını bedene 

yatırıp kaynaĢtırma dikiĢi ile tutturunuz. 
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 Yaka el iĢini yapınız. 

 

 Yaka el iĢini yaparken dikiĢ paylarının ön 

yakanın arka yaka üzerine gelecek Ģekilde 

kaynaĢtırma dikiĢi ile tutturunuz. 

 Dikim iĢlemlerini bitirdikten sonra 

atölyenizi toplayınız. 

 Makinelerin Ģalterlerini kapatmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyenizi dikim çalıĢmasına hazırladınız mı?   

2. Dikim öncesi makinelerde küçük parçalar üzerinde dikim kontrolü 

yaptınız mı? 

  

3. Omuzları remayöz makinesine taktınız mı?   

4. Her iki omuzun aynı ölçüde olması için ölçü kontrolü yaptınız mı?   

5. Arka bedenin üstüne ön bedeni taktınız mı?   

6. Omuzları diktiniz mi?   

7. Parçayı sağdan sola doğru dikim yönünde makineden çıkarttınız 

mı? 

  

8. Omuzların dikiĢ paylarına overlok çektiniz mi?   

9. Yaka bandının ilk katını makineye taktınız mı?   

10. Bandın üzerine yakanın ölçülerini iĢaretlediniz mi?   

11. Bedenin yaka oyuntusunu bandın üzerine taktınız mı?   

12. Bandı kumaĢın üzerine kapattınız mı?   

13. Yaka bandını diktiniz mi?   

14. Bandın düĢürme ipliğini söktünüz mü?   

15. Kol bandını makineye takıp kol evi ölçüsünü iĢaretlediniz mi?   

16. Bedenin kol evini bandın üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

17. Bandın üzerini kapatıp diktiniz mi?    

18. Yan dikiĢi may takibi yaparak taktınız mı?   

19. Diğer yanı da aynı ölçüde yapabilmek için ölçüsünü aldınız mı?   

20. Ġkinci katın ters yüzü üstte kalacak Ģekilde taktınız mı?    

21. Yan dikiĢlere overlok çektiniz mi?   

22. Ense etiketini diktiniz mi?    

23. DikiĢ ipliklerini içeri çektiniz mi?   

24. El iĢlerini yaptınız mı?   

25. Yaka ve kol bandı el iĢlerini yaptınız mı?   

26. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

  

  
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

  

1. (   ) Dikim planı, giysinin iĢlem basamakları ile bu iĢlem basamaklarında kullanılan 

makineleri gösteren formdur. 

2. (   ) Omuz dikiminden sonra yaka dikilir. 

3. (   ) Yan kapatma iĢlemi kol evi bandı takılmadan önce yapılır. 

4. (   ) Süveter  dikiminde overlok makinesi kullanılmaz. 

5. (   ) Dikim, ütü ve kontrol iĢlemlerinin bitiminde ürün paketlenir. 

6. (   ) Yaka ve kol bantlarının remayöz makinesine ilmek ilmek takılması gerekmez. 

7. (   ) Makinede dikim iĢlemleri bittikten sonra etek ucu ve kol altına el iĢi yapılır. 

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Son ütü ve son kontrol ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında süveter son ütü ve kontrolünü tekniğine uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde kullanılan son ütü ve son kontrol iĢlemlerini, kullanılan araç gereç ve 

yöntemler açısından araĢtırınız.  

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. DÜZ ÖRME SÜVETER SON ÜTÜ VE SON 

KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

Dikimi gerçekleĢtirilen süveterin ütülenmesi ve son kontrol iĢlemlerinden geçirilmesi 

gerekir. Son kontrollerde ürün model analiz formu ve dikiĢ planı formu ele alınarak süveterin 

ölçüleri ve dikimleri ile karĢılaĢtırılır. 

 

3.1. Süveter Son Ütüleme ĠĢlem Sırası 
 

Süvetere son ütü yapılırken lastik kısımlarına buhar gelmemesine dikkat edilmelidir. 

Ayrıca yan dikiĢleri ve yaka kol bantlarının birleĢme yerleri ele hafifçe bastırılarak 

ezilmelidir. Süvetere verilecek buhar miktarını örgü ve iplik özelliğine göre sınırlandırmak 

daha uygundur. Böylece kumaĢın bozulmasını engellemiĢ oluruz. Ütü esnasında küçük çaplı 

dikiĢ hataları ve duruĢ hataları, kumaĢ buhardan dolayı yumuĢadığı için giderilebilmektedir. 

 

3.2. Son Kontrol ĠĢlemleri 

 
Düz örme süveterin son ütüsünün yapılmasından sonra görünüĢ ve duruĢ kontrolü 

yapılmalıdır. 

 

3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü 

 
DuruĢ formu kontrolü ya cansız manken üzerinde ya da süveterin beden ölçüsüne 

uygun bir kiĢiye giydirilerek yapılır. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.2. Ölçü Kontrolü 
 

Dikimi tamamlanmıĢ yelek düz bir zemin üzerine yerleĢtirilerek ölçüleri model 

föyüyle karĢılaĢtırılır. Model föyüyle olası uyuĢmazlık durumlarında sebebi araĢtırılmalı ve 

düzeltilmeye çalıĢılmalıdır. 

 

3.2.3. Dikim Kontrolü 
 

Süveterin bütün dikiĢleri kontrol edilir. Yaka ve kol bantlarında may kaçığı olup 

olmadığına, remayöz dikiĢinin düzgünlüğüne, yan dikiĢlerdeki may takibinin düzgünlüğüne, 

overlok dikiĢinin düzgünlüğüne bakılır. Etiketin düzgün dikilip dikilmediğine bakılır. 

Düzeltilmesi mümkün olan yerler var ise düzeltilir. 

 

3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü 
 

Dikim sırasında kullanılan malzemelerin uygunluğuna bakılır. Merserize dikiĢ ipliği, 

örme ipliği, overlok ipliği, ekstrafor vb. aksesuarlar.  

Dikkat! 
 

Yukarıdaki son uygulama faaliyetindeki sıralamayı takip ederek malzemelerin 

uygunluğuna bakınız. 

 

3.2.5. Son Ütü Kontrolü 
 

 Ölçü değiĢiklikleri olup olmadığını kontrol ediniz. 

 DikiĢlerde kayma olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Esneme olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Düz ilmek kontrolü yapınız. 

 

Ütü ile düzeltilebilecek hatalar: 

 

Ütü ile dikiĢ büzülmeleri düzeltilebilir, esneyen yerler toparlanabilir, ölçü 

bozuklukları giderilebilir. 
 

3.3. Kritikler Doğrultusunda Düzeltme ĠĢlemleri 
 

3.3.1. Kalıpta Düzeltme 
 

Dikimi biten süveterin ölçüleri kontrol edilir. Düzeltilemeyecek ölçü bozuklukları 

kalıba geri dönülerek düzeltilir. 

 

3.3.2. Malzemede DeğiĢiklik 
 

Ölçü problemlerinin dıĢında iplik, ekstrafor vb. malzemelerde renk uyumsuzluğu gibi 

durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda uygun olmayan malzemeler değiĢtirilir. 

3.3.3. DikiĢ Tekniklerinde DeğiĢiklik 
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DikiĢler kontrol edilir, süveterde düzgün durmayan dikiĢ yerleri tespit edilir, uygun 

dikiĢ tekniği yeniden uygulanır. 

 

3.4. Paketleme ĠĢlemleri 
 

Paketleme iĢleminde, dikimi tamamlanmıĢ ve son kontrolleri yapılmıĢ yelek düz bir 

zemin üzerine arka tarafı üstte kalacak Ģekilde serilerek yan tarafları dikiĢlere paralel olarak 

katlanır. Daha sonra yeleğin etek ucu üst tarafa katlanarak paket yapılacak poĢet içerisine 

düzgün bir Ģekilde yerleĢtirilir. Paketlemede poĢet içerisindeki havanın alınması 

unutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Son kontrol ve paketle iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Süveterin düz bir zeminde görünüĢ 

kontrolünü yapınız.  

 

 

 Son kontrol iĢlemlerinin önceden 

belirlenen kalite niteliklerine uygun 

olarak yapılması gerektiğini unutmayınız. 

 Düz bir zemine serdiğiniz yeleği genel 

görünüĢ açısından kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Süveterin cansız manken üzerinde 

görünüĢünü kontrol ediniz. 

 

 Cansız manken üzerine geçirilen yeleği 

genel görünüĢ açısından kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Formunda bir bozukluk var ise bunları 

belirleyerek düzeltiniz. 

  Süveterin kiĢi üzerinde görünüĢünü 

kontrol ediniz. 

 

 KiĢi üzerine giyilen yeleği genel görünüĢ 

açısından kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Beden boyu ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki beden boyu 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Beden eni ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden eni 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Kol evi ölçüsünü dik olarak alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol evi 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Omuz ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki omuz ölçüsüyle 

karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 
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 Arka yaka geniĢliği ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki arka yaka 

geniĢliği ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Ön - arka yaka düĢüklüğü ölçüsünü 

alınız.  

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki ön yaka ve arka 

yaka düĢüklüğü ölçüleriyle 

karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü 

yapınız. 

 

 Remayöz dikiĢlerinde atlama olup 

olmadığına dikkat etmeyi unutmayınız. 

 Overlok dikiĢlerinin düzgünlüğünü 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Ense ve beden etiketinin düzgün dikilip 

dikilmediğini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Omuz ekstrafor dikiĢinin kontrolünü 

yapınız.  

 

 Omuz ekstraforunun düzgün dikilip 

dikilmediğini kontrol etmeyi ihmal 

etmeyiniz. 

 Overlok dikiĢinin ekstraforu kesip 

kesmediğine bakmayı unutmayınız. 

 Omuzun dikiĢ payının arka bedene doğru 

yatırılıp yatırılmadığına bakmayı 

unutmayınız. 

 Kol evi ve yaka bant dikiĢlerini kontrol 

ediniz. 

 Bantlarda ilmek kaçığı olup olmadığına 

bakmayı unutmayınız. 
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w 
 Yan dikiĢlerin kontrolünü yapınız. 

 

 Remayöz ve overlok dikiĢlerinin yanı sıra 

el iĢi dikiĢlerini de kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Omuz dikiĢlerini kontrol ediniz. 

 

 Remayöz ve overlok dikiĢlerinin yanı sıra 

el iĢi dikiĢlerini de kontrol etmeyi 

unutmayınız.  

 Süveteri düz bir zemine seriniz. 

 

 

 Yan kenarlarını paralel olarak üste doğru 

katlayınız. 
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 Etek ucu tarafını üste doğru katlayınız.  

 

 

 Süveteri poĢete yerleĢtiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Süveterin düz bir zeminde görünüĢ kontrolünü yaptınız mı?    

2. Süveterin cansız manken üzerinde görünüĢ kontrolünü yaptınız 

mı? 

  

3. Süveterin kiĢi üzerinde görünüĢ kontrolünü yaptınız mı?   

4. Beden boyu ölçüsünü aldınız mı?   

5. Beden eni ölçüsünü aldınız mı?   

6. Kol evi ölçüsünü dik olarak aldınız mı?   

7. Omuz ölçüsünü aldınız mı?   

8. Arka yaka geniĢliği ölçüsünü aldınız mı?   

9. Ön yaka düĢüklüğü ölçüsünü aldınız mı?                    

10. Arka yaka düĢüklüğü ölçüsü aldınız mı?                    

11. Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü yaptınız mı?   

12. Omuz ekstrafor dikiĢinin kontrolünü yaptınız mı?    

13. Kol evi ve yaka bant dikiĢlerini kontrol ettiniz mi?   

14. Yan dikiĢlerin kontrolünü yaptınız mı?   

15. Omuz dikiĢlerini kontrol ettiniz mi?   

16. Süveteri düz bir zemine serdiniz mi?   

17. Yan kenarlarının paralel olarak üste doğru katladınız mı?   

18. Etek ucu tarafını üste doğru katladınız mı?   

19. Süveteri  poĢete yerleĢtirdiniz mi?   

20. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

  

  
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Son ütüde giysiye form verilir ve basit hataları varsa düzeltilir. 

2. (   ) DikiĢ kontrolünde bantlarda ilmek kaçığı olup olmadığına bakılır. 

3. (   ) Ütü sırasında süveterin esnemesinin ve ölçü değiĢikliği olmasının örme kumaĢ 

olmasından dolayı sakıncası yoktur. 

4. (   ) Son kontrol iĢlemlerinin önceden belirlenen kalite niteliklerine göre yapılması 

gerekir. 

5. (   ) DuruĢ formu kontrolü sadece canlı manken üzerinde yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

GULAMA FAALĠYETĠ 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dikim kontrolünde süveterin  bütün dikiĢleri kontrol edilir. 

2. (   ) DikiĢte uyumsuzluk olursa dikiĢ tekniklerinin değiĢtirilmesi gerekir. 

3. (   ) Süveterin  dikimi yapıldıktan sonra ölçü bozuklukları çok fazla olursa kalıbın 

düzeltilmesi gerekir. 

4. (   ) Malzemede renk uyumsuzluğu olursa malzemenin değiĢtirilmesine gerek yoktur. 

5. (   ) Son ütü kontrolünde dikiĢlerde kayma olup olmadığına da bakılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. YanlıĢ 

6. Doğru 

7. YanlıĢ 

8. YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. YanlıĢ 

5. Doğru 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. YanlıĢ 

5. Doğru 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 38 

KAYNAKÇA 
 

 ÇeĢitli firmaların ürün katalogları 

KAYNAKÇA 


