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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD259 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Üretimi  

MODÜLÜN ADI Çift İğne Makinesi 

MODÜL TANITIMI Çift iğne dikiş makinesinin kullanımıyla ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırıldığı öğrenme faaliyetidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Çift iğne dikiş makinesinde dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında çift iğne dikiş makinesinde, 
tekniğine uygun seri dikiş dikebilecek ve aynı zamanda 
basit arızalarını giderebileceksiniz.  
 
Amaçlar 
1. Çift iğne dikiş makinesini dikime 

hazırlayabileceksiniz.  
2. Çift iğne dikiş makinesini kullanabileceksiniz. 
3. Çift iğne dikiş makinesinin basit arızalarını tamir 

edebileceksiniz. 
  

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Atölye ortamı, çift iğne dikiş makineleri(Düz,sütunlu, 
elektronik), makine iğneleri, düz ve yıldız ağızlı 
tornavida, iplik, pens, mekik, masura, saya parçaları, 
dikiş test parçası, mezüre, kompresör, temizlik bezi, 
temizlik fırçası, makine yağı, yağdanlık, vb. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Ø Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz.  

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

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 
 
Ülkemiz ve dünyanın tutumsal koşulları, diğer üretim alanlarında olduğu gibi 

ayakkabıcılık mesleği alanında da geçmiş yıllara göre daha verimli çalışmayı ve aynı 
zamanda kalitenin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk; konusuna hakim, 
mesleğini en üst seviyede çağın şartlarına göre hatta üst seviyede icra eden, kalifiye eleman 
ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kalifiye eleman olmaksa sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk; 
insanca doğru düşünmenin dışında, yaptığı işin teknolojisini çok iyi bilerek üretime 
yönelmektir. Dolayısıyla kişinin davranış doğruluğu ile teknik davranış doğruluğu 
bütünleşirse, kaliteli ürünün ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. 

 
Çağdaş, sanayileşmiş ve refah düzeyi gelişmiş bir millet ve bir birey olarak insanlığın 

önünde yer almak istiyorsak; gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve bu teknolojiyi 
kullanmak zorundayız. 

 
Sevgili Öğrenci, bu modül ile ayakkabıcılık saya üretimi mesleğinde kullanılan ileri 

dikiş makineleri grubunda yer alan çift iğne dikiş makinelerini tanıyacak ve bu makineleri 
kullanma becerisini kazanacaksınız. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında çift iğne dikiş 

makinesini tekniğine uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
Ø Çift iğne dikiş makinesinin saya üretimindeki kullanılma alanlarını, kullanılan 

iğne ve iplikleri piyasa araştırması yaparak rapor halinde hazırlayınız. 
Hazırlanan raporu sınıfa sunarak tartışınız. 

 

1. ÇİFT İĞNE DİKİŞ MAKİNELERİ 
 

1.1. Tanımı 
 
Tek iğne makinelerinde olduğu gibi bu makinelerin de hem düz hem de sütunlu baş 

(Kafa) modelleri vardır.Çalışma özellikleri de (Prensipleri) tek iğne makinelerine benzer 
olup ancak farklı olan yönleri, tek iğne yerine, çift iğne ve çift yolluklu alttan üstten çekerli 
iplik akışı tertibatının bulunmasıdır. Çift iğne dikiş makinelerinin bu özeliği, birbirine paralel 
olarak dikilen iki dikiş aralığını 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8 ve 3.2 mm değerlerinde 
değişen dikiş mesafelerinde standart düz dikiş kolaylığı sağlar. Özellikle çift sıra dikişli, düz 
ve eğri dikiş tekniğinde seri üretimi yapılan sayaların, fonksiyonel (Birleştirme) ve dekor ( 
Süs ) dikişlerinde kullanılır. Fotoğraf 1.1. - 1.2 - 1.3- 1.4’ te çift iğne makineleri 
görülmektedir. 
 

          
Fotoğraf 1.1: Çift iğne sütunlu dikiş makinesi   Fotoğraf 1.2: Çift iğne düz dikiş makinesi  

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.3: Çift iğne saraç dikiş makinesi Fotoğraf 1.4: Elektronik çift iğne sütunlu dikiş  

                  makinesi 

 
Fotoğraf 1.5: Çift iğne sütunlu dikiş makinesi tezgâhı 
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1.1.1. Elemanları ve Görevleri 

 
1. Bobin merkezleme mili 
2. İplik çardağı 
3. İplik merkezleme çubuğu 
4. İplik gergi çubuğu 
5. Tansiyon grubu 
6. Horoz  
7. Horoz sperliği 
8. Deve boynu 
9. Roda mili 
10. Roda 
11. İğne mili 
12. Sütun 
13. Roda kaldırma lövyesi 
14. Dizlik 
15. Pedal 
16. Motor 
17. Şalter 
18. Dikiş adımı (uzunluğu)ayar butonu 
19. Dikiş uzunluğu ölçü diski 
20. Volan 
21. Ön kapak 
22. Kafa destekleme parçası  
23. Masura sarma Aparatı 
24. Masa plakası ( tabla )  
25. Tezgâh ayaklığı 
 
Ø Bobin merkezleme mili: Verimli bir dikişin sağlanması için iplik bobininin 

doğru merkezlenmesini sağlayan silindirik metal çubuktur.İplik yolunun ilk 
başlangıç yeridir.Resim 1.5- 1’ de iplik bobin millerinin görünümü verilmiştir.  

  
Ø İplik çardağı : Bobinden sağılan (Çözülen)ipliğin gergin ve düzenli olarak iplik 

yolunu takip etmesi için ilk gerginlik ayarının ve merkezlemesinin yapıldığı 
düzenektir. Resim 1.5- 2’ de iplik çardağının görünümü verilmiştir. 

 
Ø İplik merkezleme çubuğu : Kafa üzerindeki ilk iplik yolu elemanı olup kafa 

üzerine vidalı olarak tesbit edilmiştir. Üzerinde ipliğin geçmesi ve ipliğe 
gerginlik ayarının verilmesi için yeterli sayıda delikler delinmiş silindirik veya 
yassı metal bir çubuktur. Şekil 1.1.a’ da İplik çubuğundan ipliğin geçiş 
görünümü verilmiştir. 
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Şekil 1.1. İplik gergi düzeneği ve elemanları 

 
Ø İplik gergi çubuğu: İplik yolu dördüncü elamanı olup, İplik Merkezleme 

çubuğundan gelen ipliğin, gergin bir şekilde düzenli olarak tansiyon disklerine 
akışını sağlar. Şekil 1.1- b’ de iplik gergi çubuğu ve buradan ipliğin geçiş 
görünümü verilmiştir. 

 
Ø Tansiyon Grubu  

 
• Tansiyon merkezleme diskleri :İplik yolu beşinci elamanı olup iplik 

gergi çubuğundan gelen ipliğin gergin bir şekilde düzenli olarak tansiyon 
disklerine merkezlenerek akışını sağlar. Şekil 1.1. c’ de tansiyon 
merkezleme diskleri ve ipliğin bu disklerden akış görünümü verilmiştir. 
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• Tansiyon diskleri : İplik yolu altıncı elamanı olup iğne mili ve horoz’un 

hareketine bağlı olarak aynen bir kalp gibi açılıp kapanarak ipliğin sağılıp 
iğne ucuna akışını sağlayan kafanın en önemli iplik yolu elemanlarıdır. 
Şekil 1. 1. d’ de tansiyon diskleri ve ipliğin bu disklerden akış görünümü 
verilmiştir. 

 
• Tansiyon iplik kontrol yayı : Tansiyon disklerinden sağılan ipliğin, 

horozun hareketine bağlı olarak yay gücünün yenerek gergin bir şekilde 
iğneye akışını sağlar. Şekil 1. 1. e’ de tansiyon yayı ve ipliğin buradan 
akışı görülmektedir. 

 
Ø Horoz :İğne milinin hareketine bağlı olarak, aşağı yukarı düşey hareket yaparak 

tansiyon grubundan dikiş adımına göre iplik çeken makine elemanıdır. Resim 
1.5’te horoz ve Şekil 1. 1. f’ de de horozdan ipliğin geçişi görülmekte. 

 
Ø Horoz siperliği :Horozun aşağı yukarı düşey hareketi nedeniyle iplikte gerilme 

ve boşalmalar oluşur.İplik boşalmalarında, ipliğin savrularak diğer makine 
elemanlarına dolanıp kazaya neden olması mümkündür.İşte bu olumsuzluğu 
önlemek için horoz siperliği kullanılır. Resim 1. 5- 7 ’ de horoz siperliği 
görülmektedir. 

 
Ø Deve boynu :Horozdan gelen ipliğin savrulmadan merkezlenerek iğneye 

aktarılmasını sağlayan sabit parçadır. Şekil 1. 1. g ’ de deve boynu ve ipliğin 
buradan geçişi görülmekte. 

 
Ø Roda mili : Uç kısmında dönen pres ayağını ( Roda ) taşıyan ve üzerindeki yay 

aracılığıyla istendiğinde dizlik ve roda el lövyesi ile aşağı yukarı düşey hareket 
yapabilen makine parçasıdır. Şekil 1. 1. K’ da roda mili görülmektedir. 

 
Ø Roda : Dairesel kesitli olup üzerine tırtıl açılmış ve roda miline bağlı olarak 

hareket eden makine parçasıdır.İş parçasına üstten baskı yaparak dikiş adımına 
göre iş parçasını iğnenin altına süren makine parçasıdır. Şekil 1. 1. j’de roda 
açık konumda iken görülmektedir. 

 
Ø İğne mili :Üzerine iğnenin tesbit edildiği,istenen kurs boyunda düşey hareket 

yaparak dikiş oluşumunu sağlayan makine elemanıdır. Şekil 1. 2. 3’de İğne mili 
ve iğnelerin tesbiti görülmektedir. 

 
Ø Sütun :Çağnoz ve roda kütüğünün üzerinde bulunduğu bölüme sütun 

denir.Üzerinde Çağnoz, mekik, masura, sürücü dişli ve çağnoz kapaklarının 
bulunduğu makine alt dikiş elemanları bölümüdür. Resim 1.6 ’da sütun iç yapısı 
görülmektedir. 
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Şekil 1.2: İğne mili ve iğnelerin görünümü 

 
Fotoğraf 1.6: Çift iğne sütunu ve iç yapısı 
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Şekil 1.3: Çağnoz kütüğü ve çağnozun kütüğe tesbiti 

 
Ø Çağnoz kütüğü: Üzerinde çağnoz, mekik, masura, sürücü dişli ve çağnoz 

kapaklarının bulunduğu makine alt dikiş elemanlarının bulunduğu bölümüdür. 
Şekil 1.4’te sütun iç yapısı görülmektedir. 

 
Ø Çağnoz:. Makine tablasının alt kısmında bulunup masura ve mekiğin takıldığı 

düzenek olup alttan ve üstten gelen iplikleri kıskacı ile alarak imlek yapan 
makinenin en önemli alt dikiş elemanıdır. Şekil 1.3’te Çağnoz un ( A ) çağnoz 
kütüğüne tesbiti görülmektedir. 

 
Ø Mekik: Masuraya yataklık edip, Çağnoz içinde yataklanan bir alt dikiş makine 

elemanıdır. Üzerinde yer alan yaprak yay vasıtasıyla masuradan gelen ipliği 
merkezleyerek gergin bir şekilde çağnoza verir. Resim 1. 7’ de mekiğin 
perspektif görünümü verilmiştir. 

 

                                   
   Fotoğraf 1. 7: Mekik (bobin kasası)                         Fotoğraf 1. 8: Masura (bobin) 
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Ø Masura: Üzerine alt ipliğin sarildığı makara biçimli makine dikiş 
elemanıdır.Resim 1. 8.’de iplik sarımı yapılmamış masura görülmektedir. 

 
Ø Masura kilidi :Masurayı çağnoz içerisinde sabitleyen açılır –kapanır özelliği 

olan makine parçasıdır. Şekil 1.3.B’de masura kilidi açık konumda 
görülmektedir. 

 
Ø Çağnoz kapağı : Alt dikiş makine elemenlerını ( çağnoz, masura, mekik ) dış 

etkenlerden koruyan ve aynı zamanda iş parçasına plaka görevi yaparak , 
üzerinden sürülmesini sağlayan makine elemanıdır. Şekil 1.4’te çağnoz kapağı 
görülmektedir. 

 
Şekil 1.4: Çağnoz kütüğü 

 
Ø Sürücü dişli ( Aktarma tekerleği ) : Alt dikiş grubu makine elemenı olup 

sütun üzerinde bulunur.Dikiş adımına göre iş parçasını, allttan iğne altına 
süren,çelikten yapılmış bir düz dişli çarktır. Şekil 1.3. C ’ de sürücü dişli ve 
sütun üzerindeki konumu görülmektedir. 

 
Ø Roda kaldırma lövyesi ( Pres ayağı ): Rodanın yukarı kaldırılıp sabitlenmesi 

gereksinimlerinde ,roda kaldırma lövyesi kullanılır.Genellikle rodanın el lövyesi 
kullanılarak kaldırılması, iğne takmada, masura sarma ya da makinenin 
kullanılmadığı durumlarda sürücü dişli üzerindeki baskıyı almak ve sürtünmeyi 
önlemek amacıyla kullanılır. Şekil 1.5. 1 ’ de roda kaldırma lövyesi ve roda 
kaldırılmış konumda görülmektedir.  
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    Şekil 1.5: Roda kaldırma lövyesi                          Şekil 1.6: Dizlik ve motor 

 
Ø Dizlik: Rodanın el kullanmadan geçici olarak kaldırılmasını sağlayan , sağ diz 

hizasında ana plaka altında bulunan parçadır. Şekil1.6.1 ’de dizlik ve hareket 
yönü görülmektedir. 

 
Ø Pedal : Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka 

altında mafsallı hareket edebilen makine kumanda parçasıdır. Otomatik 
makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik 
kesmesi sağlanabilir. Şekil1.7.’de pedal ve hareketi görülmektedir. 

 

        
Şekil 1.7: Pedal ve hareketi       Şekil 1.8: Şalter 

 
Ø Motor: Elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çevirerek, üzerinde bulunan ‘’ V ‘’ 

kayışı yardımıyla dikiş makinesinin hareket elemanlarını çalıştıran düzenektir. 
Şekil1.6.’ da motorun yapısı görülmektedir.  

 
Ø Şalter: Makinenin ( Motor ) çalıştırılıp, kapatılmasına yarayan motor ana 

kumanda elemanıdır. Makine modellerine göre butonlu (Resim 1.5 ) veya şalter 
biçiminde (Şekil 1.8 ) olur. Şalterin Açık / Kapalı olması, (ON / OFF ) veya 
Resim 1.16 ‘ da görüldüğü gibi “I / O” şeklinde gösterilir. Şekil 1.8’de şalter ‘’ 
O ‘’ konumunda ve şalter kapalıdır.  
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Ø Dikiş adımı ( uzunluğu ) ayar butonu: Dikiş uzunluğunu mm olarak istenen 

değerde ayarlamaya yarayan makine elemanıdır. Şekil 1.9 ‘ da örnek bir dikiş 
ayarı görülmektedir.  

 
Şekil 1.9: Dikiş adımı ( Uzunluğu ) ayar düğmesi 

 
Ø Dikiş uzunluğu ölçü diski :Üzerinde dikiş uzunluğunu mm olarak ayarlamak 

için rakamsal değerler bulunan disktir. Şekil 1.9 ‘ da örnek bir dikiş ayarı 
görülmektedir. 

 
Ø Valan : Motordan ‘’ V ‘’ kayışı yardımıyla alınan hareket volan diskine iletilir. 

Volan aldığı hareketi, kendisine bağlı mekanik düzeneğe ileterek, dikiş 
makinesinin çalışmasını sağlar. Şekil 1.10 ’ da Motor, Volan ve ‘’ V ‘’ Kayışının 
Çalışma Konumu görülmektedir. 

 

           
Şekil 1.10: Dikiş makinesine motor Şekil 1.11: Masura sarıcı ve düzeneği  hareketinin iletilmesi 
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Ø Ön kapak : Kol mili ve buna bağlı makine parçalarını dış etkenlerden korumak 

amacıyla kullanılan kafa muhafazasıdır.Resim 1.5. 21’de ön kapak 
görülmektedir. 

 
Ø Destek :Kafa düzenğinin bakımı ve arızalarında, makinenin iç düzeneğine 

güvenli bir şekilde müdahele etmek için kafanın geri yatırılmasında destekleme 
olarak kullanılır. Şekil 1.10.’ da dikiş makinesi ve destekleme parçasının 
konumu görülmektedir. 

 
Ø Masura sarıcı : Masuraya ipliğin gergin ve düzenli olarak seri bir şekilde 

sarılmasını sağlayan düzenektir. Şekil 1.11‘de masura sarıcı ve düzeneği 
görülmektedir. 

 
Ø Masa plakası (Tabla ): Kafa ve makine diğer elemanlarının üzerine monta 

edildiği bölüm olup aynı zamanda iş parçalarının üzerinde dikime sürüldüğü 
düzlem yüzeyli ahşap kısımdır.Resim 1.5.24’te tabla görülmektedir. 

 
Ø Ayaklık : Dikiş makinesi donanımı bütün elemanlarını üzerinde taşıyan 

iskelettir. Resim 1.5. 25’te tezgah ayaklığı görülmektedir. 
 

1.1.2. Çift İğne Dikiş Makinesinin Kullanıldığı Yerler 
 
Genellikle seri üretimi düşünülen ve modelinde çift dikiş tasarımı yapılan saya ve 

saraciye malzemelerin dikiminde kullanılır. Ağırlıklı olarak kullanıldıkları dikişler; 
bindirme, tranta, fitil,dekoratif, ağız ve kenar dikiş teknikleridir.  

 
Ø Çift iğne dikiş makineleri düz, eğri, kavisli yuvarlak ve köşeli dikişlere uygun 

olup ancak köşeli dikişlerin oluşumunda, iğne malzeme içerisinde iken dönüş 
yapmak imkansız olduğundan, iğne ve roda malzeme üzerinden kaldırılarak 
dönüş yapılabilir. Bu durum ise saya yüzeyinde hatalı dikiş görünümü verir. 
Dikiş biçimleri Şekil 1.12.- 13- 14- 15 – 16’ da görülmektedir. 

 

    
 Şekil 1.12: Düz dikiş        Şekil 1.13: Eğri dikiş 
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Şekil 1.14: Kavisli dikiş        Şekil 1.15: Yuvarlak dikiş 

 
Şekil 1.16: Köşeli dikiş 

 
Ø Aşağıda çift iğne dikiş makinesiyle dikilmiş çeşitli ayakkabı modellerine ait saya 

parçalarının dikişi görülmektedir.  

 
Fotoğraf 1.9: Ağız -kenar dikişi ( A ), arkalık dikimi ( B ) 
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Fotoğraf 1.10: Arkalık dikişi ( A ), ağız -kenar dikişi ( B ), dekor dikişi ( C ), dil dikişi ( D ), 

gamba dikişi ( E )  
 

 
Fotoğraf 1.11: Arkalık dikişi ( A ), ganba dikişi (B ), ayna –kenar dikişi ( C ) 

 
Fotoğraf 1.12: Arkalık dikişi ( A ), ganba dikişi (B-C ), yüz dikişi ( D ),dil dikişi ( E ) 
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Fotoğraf 1.13: Bağcık dikişi ( A ), ayna dikişi ( B  

 

 
Fotoğraf 1.14. Fitil dikişi ( A ) 
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Fotoğraf 1.15: Arkalık dikişi ( A ), maskaret dikişi (B ), bağcık yatağı ( C ) gamba dikişi ( D ), 

dekor dikişi ( E-F ) 

 
Fotoğraf 1.16: Arkalık dikişi ( A ), konç dikişi ( B ), maskaret dikişi ( C )  
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1.1.3. İğne Takma 
 
Makineye iğne takarken önce makineyi kapatınız. Bu işlem sırasında makinenin 

kazayla çalışması durumunda yaralanma tehlikesi vardır.Makinenin modeline, seçilen ipliğe 
ve çalışılacak malzemeye göre uygun iğne seçimi ve kontrolleri yaptıktan sonra; dönen pres 
ayağını (1) yükseltiniz ve dışarıya döndürünüz (2). Numaralı vidayı gevşetiniz ve soldaki 
iğne üzerindeki uzun oyuk sağa, sağdaki iğne üzerindeki uzun oyuk sola dönük olacak 
şekilde, iğneleri olabildiğince içeriye gönderiniz (İğne üzerindeki kısa oyuk, boyun kısmı her 
makinede çağnoza bakmalıdır). (2) numaralı vidaları sıkınız ve dönen pres ayağını (1) tekrar 
eski yerine getiriniz (Şekil 1.17). 
 

 
Şekil 1.17: İğne takma  

 
Ø İğne yüksekliğinin ayarı: İğnenin takılı bulunduğu iğne tertibatı üst ölü 

noktada iken ( ÜÖN) iğne tertibatı ile plaka arasındaki mesafe 22 mm olmalıdır. 
1 numara ile gösterilen iğne tertibatını döndürmeden yukarıdaki amacı 
sağlayacak şekilde ayarlayınız (2 numaralı vida ). Şekil 1.18’de iğne yüksekliği 
ayarı görülmektedir. 
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Şekil 1.18: İğne yüksekliğinin ayarı  

 
Ø İlmik kaldırıcı, çağnoz ucu mesafesi, iğne yüksekliği ve iğne koruyucusu 

 
İğne tertibatı her iki çağnoz tutacağı üzerinde alt ölü nokta (AÖN) seviyesinden 1.8 

mm sonraya konumlandığında; 
 

• Çağnoz ucu iğnenin ortasıyla aynı hizada bulunmalı ve iğneyle arasındaki 
mesafe 0.05- 0.1 mm olmalıdır. 

• İğne deliğinin üst tarafı kıskaç uçlarının 0.8 – 1.0 mm altında olmalıdır. 
• İğne koruyucusu (9) iğneye hafifçe değiyor olmalıdır. 
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o 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 numaralı vidaları gevşetiniz. 
o 8 numaralı vidaları çok az gevşetiniz. 
o İğne tertibatını (A.Ö.N)seviyesinden 2 mm sonraya 

konumlandırınız. 
o 9 numaralı iğne koruyucusunun iğneyi bükmediğinden emin olun 

ve her iki çağnoz ucunu iğnenin ortasına hizalayınız. 
o İğne yüksekliğini yukarıdaki Amaç 2’ de belirtildiği şekilde 

ayarlayınız. 
o Her iki çağnoz ucunu da yukarıdaki Amaç 1 ‘de belirtildiği şekilde 

ayarlayınız ve 8 numaralı vidaları sıkınız.  
 

 
Şekil 1.19. İlmik kaldırıcı, çağnoz mesafesi, iğne yüksekliği ve iğne koruyucusu 

 
Ø İğnenin dikiş yönünde konumlanması 
 
İğne dikiş yönünde bakıldığında dikiş deliğinin ortasında konumlanıyor olmalıdır 

(Şekil 1.20). 
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• İğne tertibatını ( 1 ve 2 numaralı vidalar )yukarıdaki amacı sağlayacak 

şekilde ayarlanır. 
• Gövdenin arka bölümünde 2 numaralı erişime yönelik bir delik 

bulunmaktadır. 
 

 
Şekil 1.20: İğnenin dikiş yönünde konumlanması  

 
Ø İğnenin dikiş yönüne dik konumu 

 
Dikiş yönüne dik olarak bakıldığında iğneler dikiş deliklerine tam ortadan giriyor 

olmalıdır. Şekil 1.21’de iğnenin dikiş yönünde konumlanması görülmektedir. 
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• 1 Numaralı bağlantı parçasını yukarıdaki amacı sağlayacak şekilde 

(Gövdenin iki yanındaki 2 numaralı vidalar ) döndürünüz. 
 

 
Şekil 1.21. İğnenin dikiş yönünde konumlanması  

 
1.1.4. İplik Takma 

 
Çift iğneli dikiş makinelerinde; diğer makinelerden farklı olarak ipliklerden birini ‘’ Z 

‘’bükümlü (Sarmalı ),diğerini ‘’ S ‘’bükümlü kullanmak en iyi sonucu verir. Böylesine iki 
türde dengeli iplik kullanmak, dikişlerin görünümüne yansır. Resim 1.17. a’da ’S‘ bükümlü 
iplik, Resim 1.17. b ve c’de de ’Z ’ bükümlü iplik görülmektedir. 
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Fotoğraf 1.17:  a)        b)         c ) 

 
Bu dikiş makinelerinde de üst iplik ve alt iplik olmak üzere iki farklı iplik yolu vardır. 

  
Ø Üst ipliği takmak 

  
• Makineye iplik takarken; önce makineyi kapatınız. Bu işlem sırasında 

makinenin kazayla çalışması durumunda yaralanma tehlikesi vardır. 
  
• Bobinin merkezlenmesi: Üst iplik yolunun ilk başlangıç yeri bobindir. 

Hatasız bir iplik yolu düzeneğinin oluşturulması için öncelikle bobinden 
doğru iplik akışının sağlanması gerekir.Resim1.33’te ipliğin bobinden 
doğru çözülmesi görülmektedir. 

 
Şekil 1.22: İplik bobininin merkezlenmesi ve doğru çözülmesi 

 
• İpliğin kafa (Makine) üzerine alınması: Bobinden çözülen iplik, çardak 

üzerinden makine iplik çubuğuna alınır ve buradan itibaren makine üst 
iplik yolu düzeneği takip edilerek iplik iğne gözlerinden geçirilir. İplik 
yolu takibinde hata yapılmamalı aksi halde dikiş atlamaları ve hatta 
makine arızaları oluşur. 
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• Üst ipliğin takılması ve gerginliğinin ayarlanması 

 
o 1 Numarayla gösterilen göz korumasını yukarı kaldırınız. 
o Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi her iki iğnenin deliklerinden 

iplikleri geçiriniz. 
o Sol iğneye iplik sağdan sola, sağ iğneye ise soldan sağa giriyor 

olmalıdır. 
o 2 Numaralı ayar vidalarını döndürerek ipliklerin gerginliğini 

ayarlyınız. 
o İpliğin tansiyon pulcuklarının arasından tam olarak geçmiş 

olduğuna dikkat edilmelidir. 

 
Şekil 1.23: Üst ipliğin takılması ve gerginlik ayarı  
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Ø Alt ipliğin takılması 
 
Dikiş işleminin doğru yapılabilmesi için alt ipliğin düzgün şekilde sarılması şarttır. 

Makine tablasının makinenin sağ yanında çardaktan gelen ipi masuraya saracak bir tertibat 
bulunur. Masura buraya yerleştirilir. İplik bir miktar el ile sarılır, mekanizma kilitlenerek 
masura pedal vasıtası ile motor gücünden yararlanılarak sarılır. Burada önemli olan 
masuradaki ipliğin eşit, sıkı ve düzgün şekilde sarılmasıdır. Sarılan masura daha sonra mekik 
içine yerleştirilir. İplik ucu alttan alınır, mekik üstündeki mekik yarığından ve mekik 
yaprağından geçirilir. Masura sarılıp mekiğe yerleştirilir. Sol el ile mekik üzerindeki mekik 
mandalı yukarı doğru tutulur. Masa plakası altından çağanoza yerleştirilir. Çıt sesi takıldığını 
ifade eder. Fotoğraf 1.18’de mekik, Fotoğraf 1.19’da masura ve Şekil 1.24’te de masuranın 
mekiğe takılması görülmektedir. 

 

                             
Fotoğraf 1.18: Mekik (Bobin kasası)                    Fotoğraf 1.19: Masura (Bobin) 

 
• Masuraya ipliğin sarımı( Alt iplik ) 

o (2) numaralı bobin (masura) kancası ucuna boş bir bobin (1) 
yerleştirin. 

o Şekil 1.24’te gösterildiği gibi bobin içerisine ipliği yerleştirin ve 
bobini (1) saat yönünde birkaç defa çeviriniz. 

o (2) numaralı bobin sancısı ucunu ve (3) numaralı kolu aynı anda 
basılı tutunuz ve bobin sancısını çalıştırınız. 

o Bobin (1) üzerindeki ipliğin gerilimi (4) numaralı vida kafası ile 
ayarlanabilir.  

o Bobin sancı bobin (1) tamamen dolduğunda otomatik olarak 
duracaktır.  

 
• Eğer iplik bobin üzerine muntazam sarılmıyorsa 
 

o (5) numaralı somunu gevşetiniz. 
o (6) numaralı iplik kılavuzunu gerekli şekilde döndürünüz.  
o (5) numaralı somunu sıkınız.  
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Şekil 1.24: Masura ipliğinin sarımı 

 
• Masuranın ve mekiğin takılması: Makineye masura ve mekiği takarken 

izlenecek yol; 
 

o İğneyi en yüksek konuma kaldırmak için volan kasnağı elinizle 
çeviriniz. 

o Masurayı sağ elinize alın ve sol elinizdeki mekik içerisine 
yataklayınız, sonra masura dan alınan ipliği mekik yaprak yayı 
altından alarak ucunu yaklaşık 5 cm kadar çekip mekik dışına 
alınız Şekil 1. 26. 

o Verilen numara sırasına uygun olarak ipliği mekikten geçirin ve 
çizimde gösterilen şekilde iplik yolundan dışarı alınız. Mekikten 
iplik çekildiği zaman, mekiğin içine yerleştirilmiş olan masura okla 
gösterilen saat ibresi yönünde döner. 

o Mekik mandalını (1) kaldırıp soldaki çizimde gösterilen şekilde iki 
parmağınızın arasında tutunuz. 

o Elinizi iç çağanoz kapağının altından içeri sokarak; mekiği, dikiş 
makinesi çağanozunun miline geçirin ve gidebildiği yere kadar 
itiniz (Tık sesi duyulur.). 

o Mekiği takıldığı konumda sabit hale getirmek için, mekiğin 
mandalını bırakınız ( Şekil 1.25). 
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Şekil. 1.25: Masura ve mekiğin takılması 

 
• Alt iplik gerginliğinin ayarlanması ve mekikten ipliğin geçirilmesi: 

Masuranın doğru sarıldığı kontrol edilir, sıkı veya gevşek iplik sağılma 
durumuna göre mekik üzerindeki vida uygun tornavida ile sıkılır veya 
gevşetilir(3). Böylece ipliğin rahat sağılması sağlanır . Şekil 1. 25’te alt 
iplik mekanizamasına ait gerginlik ayarı görülmektedir.  
o Masurayı mekiğe merkezleyip,yataklayınız (1). 
o İpliği (2) numaralı yay parçasının altındaki boşluktan geçiriniz.  
o İpliği yuvasından geçiriniz. 
o İplik gerginliğini (3) numaralı vidayı çevirerek ayarlayınız. İplik 

çekildiğinde masura Şekil 1.26’da görüldüğü gibi ok yönünde 
dönüyor olmalıdır. 

 
Şekil 1.26: Alt iplik gerginliğinin ayarı  
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Şekil 1.27: Mekiği çıkarıp/ takma ve ipliğin geçirilmesi 

 
• Mekiğin çıkarılması / takılması 

 
o Çağnoz kapağını açınız.  
o (1) numaralı kilidi kaldırınız ve mekiği (2) çıkarınız(Şekil 1.27). 
 

• Mekiğin takılması 
 

o Mekiği çağnoz içine yataklayınız (2).  
o Kilidi kapatın ve çağnoz kapağını kapayınız. (Şekil 1.27). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ø Malzeme ve makineye uygun iğne seçiniz. Ø Kalın malzemeye kalın iğne ince 
malzemeye ince iğne seçiniz.  

Ø İğneleri makineye takınız. 
Ø Makineyi kapatınız. İğnenin kısa 

kanalının çağnoza bakmasına dikkat 
ediniz. 

Ø Alt dikiş ipliğini takınız. 

Ø Makineyi kapatınız. Masurayı mekik 
içine yataklayıp iplik ucunu 5 cm 
kadar mekik dışına alınız. Masura iplik 
ucundan çekildiğinde masuranın saat 
ibresi yönünde döndüğünden emin 
olunuz. 

Ø Malzemeye uygun iplik seçiniz. Ø Kullanılan malzemeye ve iğneye göre 
iplik seçiniz. 

Ø İpliği makineye takınız. Ø İpliği yönergelere göre takınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 
 
1. (  ) İğnelerin makineye takılış tekniği düz ve sütunlu makinelerde olduğu gibidir.  
2. (  ) İplik yolunun ilk başlangıç noktası çardaktır. 
3. (  ) Rodanın yukarı kaldırılıp sabitlenmesini sağlayan makine elemanı dizliktir.  
4. (  ) Alttan ve üstten gelen iplikleri imlik yaparak, dikişin oluşumunu  sağlayan makine 

elemanı çağnozdor.  
5. (  ) Çift iğne dikiş makineleri , köşeli dikişlerin kullanımında da verimlidir.  
6. (  ) İğneyi makineye takarken kısa kanal çağnoza bakmalıdır.  
7. (  ) Çift iğnede ipliklerin, her iki iğne için de aynı özellikte olması istenir. 
8. (  ) Dikiş Yönüne dik olarak bakıldığında iğneler dikiş deliklerine tam ortadan giriyor 

olmalıdır. 
9. (  ) Çift iğne dikiş makineleri genellikle seri üretimde kullanılır. 
10. (  ) Çardak, masuranın merkezlendiği düzenektir. 
 
 

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 

 
Çift iğne dikiş makinesini dikime hazırlayınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki 

ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 
1. Dikiş çeşidini belirlediniz mi?   
2. Malzemeye uygun kalınlıkta makine iğnesi seçtiniz mi?   
3. İğneleri makineye taktınız mı?   
4. Malzemeye uygun iplik seçtiniz mi?   
5. İpliği makineye taktınız mı?   
6. Makineyi istenen niteliklere göre hazırladınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 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 çift iğne dikiş 

makinesini güvenle kullanabileceksiniz. 
 
 
 
Ø  Çift iğne dikiş makinelerinde güvenli çalışma ve verimli dikişin sağlanması için 

makine elemanlarının ayarı konusunda araştırma yaparak rapor hazırlayınız. 
Hazırlanan raporu sınıfa sunarak tartışınız. 

 

2. MAKİNENİN KULLANIMI 
 

Çift iğne makinesinde verimli bir çalışma ve istenen düzgün dikişin elde edilmesi için 
makine özelliklerinin çok iyi bilinip ayarlarınında tekniğine uygun olarak yapılması gerekir. 
 

2.1. Çift İğne Dikiş Makinesini Kullanırken Dikkat Edilecek 
Noktalar 
 

Çift iğne dikiş makinesini başarılı kullanmak için aşağıda sıralanan teknik bilgi ve 
beceriler kazanılmış olmalıdır. 
 

Ø Çalışma ortamı ve tezgâhta çalışma konumu :Üretimin artırılması ve 
kalitenin yükseltilmesi için dikiş yapılan çalışma ortamının öncelikle insan 
sağlığına uygun tekniklerde hazırlanıp havalandırmasının yeterli ve aydınlatması 
gün ışığı veya beyaz ışıkla yapılmış olmalıdır.Çalışanın da kısa sürede yorgun 
düşmeyip daha verimli olması için tezgâhta çalışırken göz ile dikiş alanı 
arasındaki mesafe yaklaşık 36 - 40 cm, oturak ile masa yüzü arası mesafe ise 25 
– 30 cm olmalıdır.Şekil 2.1. 

 

 
Şekil 2. 1: Tezgâhta çalışma konumu

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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• Ayak ve bel durumu normal .bel destekleniyor. 
• Makinenin çalışma düzeni doğru yükseklikte olmalıdır. 
• Ayak ve diz yüksekliği uygun olmalıdır. 

 
Ø Bobin kasası açısının yüksekliği 
 

• Bobin kasası açısının ( 1 ) üst kenarları ile bobin kasası tabanı (3 ) aynı 
seviyede olmalıdır.Ayarlamalar için (2 ) numaralı vidaları kullanınız. 

 

 
Şekil 2.2: Bobin kasası açısının yüksekliği  

 
Ø Bobin kasası açısının hareketi  

 
Bobin kasası açısı (Mekik ) ,bobin kasasını olabilecek en uzak noktaya ittiğinde, bobin 

kasasının yakalama alanı gövdesinden 0.3 – 0.5 mm uzaklıkta olmalıdır. 
 

• Denge tekerleğini bobin kasası açısı, bobin kasasını olabilecek en uzak 
noktaya itene kadar çeviriniz. 
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• Bobin kasası açısını yukarıdaki amaca uygun olarak ayarlayınız ( 1 

numaralı vida ). 
• Aynı işlemleri diğer gövdede de gerçekleştiriniz. 
• İplik ebadına bağlı olarak, yukarıda tanımlanan değerlerde az bir oynama 

kabul edilebilir. 
 

 
Şekil 2.3: Bobin kasası açısının hareketi 

 
Ø Sürücü dişlinin( Aktarma tekerleği ) yüksekliği (Şekil 2.4) 
 
4 numaralı sürücü dişliye basınç uygulandığında iğne alanından bir diş yüksekliği 

kadar dışarıya çıkıyor olmalıdır (Yaklaşık 0. 8 mm). 4 numaralı sürücü dişliye basınç 
uygulandığında yaklaşık 0. 3 mm’ lik bir dikey boş hareketi olmalıdır. 

 
• Dönen rodayı dışarı döndürünüz. 
• 1 ve 2 numaralı vidaları gevşetiniz. 
• 3 Numaralı hareket tekerleğini Amaç 1 ‘e uygun olarak ayarlayınız.Bu 

işlemi gerçekleştirirken 3 numaralı hareket tekerleği ile 4 numaralı sürücü 
dişlinin birbirine tam olarak geçtiğinden emin olunuz. 

• 1 Numaralı vidaları sıkınız.  
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• 5 Numaralı kılavuz parçayı Amaç 2 ‘ye uygun olarak ayarlayınız ve 2 

numaralı vidaları gevşetiniz. 
 

 
Şekil 2.4: Sürücü dişlinin (Aktarma tekerleği) yüksekliği 

 
Ø Roda ile sürücü dişli arasındaki mesafe 

 
Pres barı yükseltildiğinde dönen roda ile sürücü dişli arasındaki mesafe 7 mm 

olmalıdır. Şekil 2.5’te roda ile sürücü dişli arasındaki mesafe görülmekte. 
 

• Pres barını yükseltiniz. 
• Pres barını yukarıdaki amacı sağlayacak şekilde ayarlayınız ( 2 numaralı 

vidalar). Bu işlem esnasında dönen rodanın sürücü dişliye parelel 
olduğundan emin olunuz. 
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Şekil 2.5 . Roda ile sürücü dişli arasındaki mesafe 

 
Ø Roda ile iğne alanı arasındaki mesafe  

 
Pres ayağı olan makinelerde yükseltilmiş pres ayağı ile iğne alanı arasında 8, 5 mm 

mesafe bulunmalıdır. Şekil 2. 6’da roda ile iğne alanı arasındaki mesafe görülmektedir. 
 

Dönen pres ayağı ( Roda ) olan makinelerde yükseltilmiş dönen pres ayağı ile iğne 
alanı arasında 5 mm mesafe bulunmalıdır. Şekil 2. 5’te roda ile iğne alanı arasındaki mesafe 
görülmektedir. 

 
• Pres ayağını ya da rodayı yükseltiniz. 
• Pres ayağı /roda üzerindeki basıncı düşürünüz (1 numaralı vida ). 



 

 37 

 
• 2 numaralı pres rot parçasını yukardaki amacı sağlayacak şekilde hareket 

ettiriniz (3 numaralı vida ). 
 

 
Şekil 2. 6: Roda ile iğne alanı arasındaki mesafe 

 
2.2. Makine Temizliği ve Bakımı 
 

Çalıştırılan makinlerin verimli çalışması için günlük olarak temizliklerinin ve belli 
periyotlarla bakımımının yapılması gerekir.  
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Ø Makine temizliği ve bakımı için “Temel Dikiş Makineleri Öğrenme 
Faaliyeti-9” a bakınız. 

 
Ø Genel yağlama bakımı 

 
• Önce makineyi kapatınız. Makinenin kazayla çalışması durumunda 

yaralanma tehlikesi vardır. 
• Diz kolunu ön bölümden dışarı çekiniz ve makineyi arkaya yatırınız. 
• Masa üstünün altında kalan tüm bağlantı ve dişli noktalarını oklarla 

gösterilen yerlerden haftada iki defa yağlayınız. Şekil 2. 7. 
• Makinenin modeline göre ,makine üreticisinin izin verdiği veya tavsiye 

ettiği yağı kullanınız.Örnek: PFAFF 474 çift iğne makinesi için tavsiye 
edilen yağ; ortalama vizkozitesi 40 ºC ‘de 22.0 mm 2 / s ve yoğunluğu 15 
ºC’de 0.865 g / cm ³özelliklerindeki yağdır.  

• Yağlama işlemi tamamlanınca , iki elinizide kullanarak makineyi dik 
konuma getiriniz. 

• Yağ penceresinden yağ dönüşünü kontrol ediniz. 
• Yağlama sonrasında makineyi kısa bir süre için düşük devirde çalıştırarak 

tüm parçaların yağlanmasını sağlayınız. 
• Yağlama yapıldıktan sonra masa üstünün temizliğini kontrol ediniz. 
• Yağlama işleminin tamamen bittiğinden emin olduktan sonra, önce 

eksersiz dikişi yapıp sonrasında normal dikime geçiniz. 
 

 
Şekil 2. 7: Genel yağlama 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ø Dikiş makinesini, dikişe hazırlayınız. 

Ø Uygun iğne seçimini yapınız. 
Ø İğneleri, iğne miline takınız. 
Ø İğne oyuklarının çağnoza göre 

konumunu ayarlayınız (Şekil 2.4). 
Ø İğne uçlarının paralelliğini kontrol 

ediniz 
Ø Sürücü dişlinin yüksekliğini ayarlayınız 

Şekil (2.4). 
Ø Roda ile Sürücü dişli arasındaki 

mesafeyi ayarlayınız (Şekil 2.4). 
Ø Roda ile plaka arasındaki mesafeyi 

ayarlayınız (Şekil 2.5 , Şekil 2.4). 
Ø İğne yüksekliğini ayarlayınız (Şekil 

1.18). 
Ø Üst iplik gerginlik ayarını yapınız 

(Şekil 1.18). 
Ø Alt iplik gerginlik ayarını yapınız 

(Şekil 1.26). 
Ø Dikiş adımını ayarlayınız (Şekil 1.19). 
 

Ø Düz dikiş dikiniz . 
 

 
Fotoğraf 2. 1 

 

 
Fotoğraf 2. 2 

 
 

Ø İğneyi markalama çizgisi üzerine 
konumlandırınız Fotoğraf 2.1. 

Ø Dikişe başlama İplik uzunluğunu 
yaklaşık 6 cm kadar ayarlayınız. 

Ø Dikiş başlangıcında ipliği tutunuz ya da 
roda altına veriniz Fotoğraf 2.1. 

Ø Ponteriz dikişi atınız. 
Ø Dikiş fazlalığını kesiniz Fotoğraf 2.2. 
Ø Dikişe başlayınız. 
Ø Temrin üzerindeki markalama çizgileri 

üzerinden dikiniz. 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Fotoğraf 2. 3 

 

 
Fotoğraf 2. 4 

 
 
Ø Eğri dikiş dikiniz. 
 

 
Fotoğraf 2. 5 

 

 
Ø Verilen şeklin üzerinden dikiniz.  
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Fotoğraf 2. 6 

 

 
Fotoğraf 2. 7 

Ø Kavisli dikiş dikiniz. 
 

 
Fotoğraf 2. 8 

 

Ø Verilen şeklin üzerinden dikiniz. 
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Fotoğraf 2. 9 

 
Fotoğraf 2. 10 

Ø Köşeli dikiş dikiniz. 

 
Fotoğraf 2. 11 

 
Fotoğraf 2. 12 

Ø Verilen şeklin üzerinden dikiniz. 
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Ø Yuvarlak dikiş dikiniz. 

 
Ø Verilen şeklin üzerinden dikiniz. 

 

Ø Yapılan eksersiz dikiş çalışmalarınızı 
kontrol ediniz. 

 

 
Fotoğraf 2. 13 

 

Ø Ponteriz dikiş dikiniz. 
Ø Dikişin açılmaması için başlangıçlarda 

ve bitişlerde 2 dikiş adımından sonra 
tekrar başa dönüp yeniden dikiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  
 

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 
 

1. (  ) Çift iğne dikiş makinelerinde iğneler aynı yöne bakmalıdır.  
2. (  ) Göz ile dikiş alanı arasındaki mesafe yaklaşık 36 - 40 cm olmalıdır. 
3. (  ) Oturak ile masa yüzü arası mesafe 40 – 50 cm olmalıdır.  
4. (  ) Yükseltilmiş pres ayağı ile iğne alanı arasında 8, 5 mm mesafe bulunmalıdır.  
5. (  ) Roda, üst ölü noktada iken iğnenin plakadan yüksekliği 22 mm olmalıdır  
6. (  ) Makine genel yağlama bakımı haftada iki kez yapılmalıdır. 
7. (  ) Çalışma ortamı herhangi bir ışıkla aydınlatılabilir. 
8. (  ) Bobin Kasası açısının üst kenarları ile bobin kasası tabanı farklı seviyelerde 

olabilir. 
9. (  ) Dönen pres ayağı ( Roda ) olan makinalarda yükseltilmiş dönen pres ayağı ile iğne 

alanı arasında 5 mm mesafe bulunmalıdır. 
10. (  ) Sürücü dişliye basınç uygulandığında iğne alanından bir diş yüksekliği kadar 

dışarıya çıkıyor olmalıdır ( Yaklaşık 0. 8 mm ). 
 

 
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 

 
Çift iğne dikiş makinesini dikime hazırlayınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki 

ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeye uygun kalınlıkta makine iğnesi seçtiniz mi?   
2. İğneleri uygun teknikte, makineye taktınız mı?   
3. Malzemeye uygun iplik seçtiniz mi?   
4. Alt ve üst ipliği makineye taktınız mı?   
5. Roda ile iğne arası mesafeyi ayarladınız mı ?   
6. Makineyi istenen niteliklere göre hazırladınız mı?   
7. Tezgâhta çalışma konumunuzu ayarladınız mı ?   
8. Dikiş çeşidini belirlediniz mi?   
9. Eksersiz dikiş yaptınız mı ?    
10. Yaptınız uygulama istenen nitelikte oldu mu?   

 
 
DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 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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MODÜL DEĞERLENDİRME  
 
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)  

 
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz 

 
Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış 

1. Tansiyon grubu, makine üst dikiş elemanıdır.   

2. Masura çardak üzerinde bulunan makine elemanıdır.   

3. Dikiş uzunluğu cm olarak ayarlanır.   

4. Çift iğne dikiş makineleri her çeşit dikişe verimlidir.   

5. Aktarma tekerleği bir alt dikiş elemanıdır.   

6. İğne takma işleminde, her iki iğnede de uzun oluk aynı yönde 
olmalıdır.   

7. İğne ve tertibatı ( ÜÖN ) iken iğne tertibatı ile iğne alanı 
arasındaki mesafe 22 mm olmalıdır.   

8. Çağnoz ucu iğnenin ortasıyla aynı hizada bulunmalı ve iğneyle 
arasındaki mesafe 0.05- 0.1 mm olmalıdır. 

 
  

9. İğne deliğinin üst tarafı çağnoz kıskaç uçlarının 0.8 – 1.0 mm 
altında olmalıdır.   

10. İğne dikiş yönünde bakıldığında dikiş deliğinin üstünde 
konumlanıyor olmalıdır.   

11. Çift iğneli dikiş makinelerinde ipliklerden birinin ‘’ Z 
‘’bükümlü (Sarmalı ),diğerinin‘’ S ‘’bükümlü kullanmak en iyi 
sonucu verir. 

  

12. Mekikten iplik çekildiği zaman mekiğin içine yerleştirilmiş 
olan masura saat ibresi yönünde döner.   

13. Alt ipliğin takılmasında ,masuradan alınan iplik ucu , yaklaşık 5 
cm kadar mekik dışına çekilmelidir.   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. Göz ile dikiş alanı arasındaki mesafe yaklaşık 50cm olmalıdır.   

15. Bobin kasası açısı (Mekik ) ,bobin kasasını olabilecek en uzak 
noktaya ittiğinde , bobin kasasının yakalama alanı gövdesinden 
0.3 – 0.5 mm uzaklıkta olmalıdır. 

  

16. Sürücü dişliye basınç uygulandığında iğne alanından bir diş 
yüksekliği kadar dışarıya çıkıyor olmalıdır.   

17. Roda ile sürücü dişli arasındaki mesafe 7 mm olmalıdır.   

18. Yükseltilmiş pres ayağı ile iğne alanı arasında 5 mm mesafe 
bulunmalıdır.   

19. Genel yağlama bakımı haftada bir kez yapılmalıdır.   

20. Makine genel yağlama bakımı yapıldıktan sonra doğrudan 
normal dikime geçilmelidir.   

  
 
DEĞERLENDİRME 
 
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız. 
 
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz. 
 
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz. 
 
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz. 
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)  
 

Gerekli araç-gereç ve donanımın bulunduğu ortamda dikiş makinesini dikime 
hazırlayarak dikiş uygulaması yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre 
değerlendiriniz.  

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üst dikiş ipliğini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?   
2. Alt dikiş ipliğini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?   
3. Dikiş iğnelerini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?   
4. İğneleri makineye taktınız mı?   
5. İğne yüksekliğini kontrol ettiniz mi?   
6. Aktarma tekerleği yüksekliğini kontrol ettiniz mi?   
7. Roda ile sürücü dişli arasındaki mesafeyi kontrol ettiniz mi?   
8. Üst dikiş ipliğini takıp gerginliğini kontrol ettiniz mi?   
9. Alt dikiş İpliğini takıp, gerginliğini kontrol ettiniz mi?   
10. Bobin kasası açısı yüksekliğini kontrol ettiniz mi?   
11. Dikiş adımını ( Uzunluğunu )ayarladınız mı ?   
12. Düz dikiş diktiniz mi?   
13. Eğri dikiş diktiniz mi?   
14. Yuvarlak dikiş diktiniz mi?   
15. Kavisli dikiş diktiniz mi ?   
16. Yaptınız uygulama istenen nitelikte oldu mu?   

 
 

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

10- Y 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’ NİN CEVAP ANAHTARI 
 

Sorular Cevaplar 

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

10- D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

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

10- Y 
11- D 
12- D 
13- D 
14- Y 
15- D 
16- D 
17- D 
18- Y 
19- Y 
20- Y 
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