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KOD
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ALAN

Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

SÜRE

Kadın Terziliği
Tuvalet Dikimi
Bu modül, tuvalet kesim işlemlerinin, tuvalet dikimi öncesi
hazırlık işlemlerinin, tuvalet dikimi, tuvalet son ütü ve son
kontrol işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyelidir.
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ÖN KOŞUL

“Fantezi Elbise Dikimi I-II “modüllerini başarmış olmak

YETERLİK

Tuvalet dikmek.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun
olarak tuvalet dikebileceksiniz.
Amaçlar
1. Tuvalet kesimini verimlilik ilkelerine uygun olarak
yapabilecesiniz.
2. Tuvalet dikimi öncesi hazırlık işlemlerini model özelliğine
uygun olarak yapabileceksiniz.
3. Tuvalet dikimi işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.
4. Tuvalet son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite
niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.
Kumaş, tuvalet kalıpları, kesim masası, toplu iğne, mezura,
makas, çizgi taşı, ütü, ütü bezi, ütü masası, kesilmiş parçalar,
sabun, ,toplu iğne,makas,iplik,ütü,ayna,ekstrafor,dikiş,
makinesı,iğne,kapama gereçleri,kesilmiş giysi parçaları,ütü
masası, tela.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek
değerlendirecektir

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

ii

GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
“İnsan giysisiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır” sözü günümüzde ne kadar sık
kullanılır. Bu söz bize giyinmenin önemini bir cümle ile özetlemiştir. Bununla beraber giysi,
ortama ve zamana uygun giyildiğinde kişiye güven verir, kişilik kazandırır. O halde çeşitlilik
de önemlidir. Gece kıyafeti olarak tuvalette de bu çeşitlilikte yerini almıştır.
Hazırlanan bu modülle tuvalet dikimi yeterliliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır.
Tanımlamak istediğimiz tuvalet modelini yaka, kol, manşet, kapanma şekli gibi ana hatları
ile değerlendiririz. Ancak tuvalette ilk bakışta göze çarpan detay süslemesidir. O halde bu
detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır.
Bu modül içinde tuvalet üretiminde kullanacağınız kumaş, model ve süsleme
özelliklerini içeren bilgi ve becerileri kazanacaksınız.
Ayrıca bu bilgiler, kadın terziliği sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda
daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kol ağzı temizleme, kapanma payı
çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi, doğru tuvalet kalıbı hazırlamanın ilk şartıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında tuvalet ana ve yardımcı malzemelerini tekniğine uygun olarak
kesebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde bulunan moda evlerini dolaşarak çeşitli tuvalet kesim tekniklerini
araştırınız. Öğrendiğiniz değişik kesim tekniklerini sınıfınızda arkadaşlarınızın da
gözlemlediği değişik kesim tekniklerini sınıfınızda arkadaslarınızla karşılaştırınız.

1. TUVALET KESİMİ
1.1. Tuvalet Model Analiz İşlemleri
Firma Adı:Renk
Ürün:Tuvalet
Grafik Çizim

Model Analizi
SAYFA
Beden No : 38
NO:
Tarih : 05.02.2007
Model Analizi
Ø Model iki parçadan
oluşmaktadır.Bedende yaka, dik yaka
uygulaması ile temizlenmiştir.
Ø Beden ön;yakadan gelerek kol
altında birleşeren bir kol kesim modeli
uygulanmıştır.
Ø Bedene kumaş ve dantel olarak
iki ayrı kumaş türü
kullanılmıştır.Dantel yakaya kadar,
kumaş ise göğüs dekoltesinin
görüntüsünü sağlamıştır.
Ø Bedenin etek ucu oval olarak
çalışılarak model tamamlanmıştır.
Ø Arka beden;ön bedenle aynı
formatta olup arka ortasına kapanmayı
sağlamak için kapalı fermuar
çalışılmıştır.
Ø Etek;evaze ve uzun bir
modeldir,bel düşük bel ve bel pervaz
ile temizlenmiştir.
Ø Etek arka ortasına kapalı ermuar
çalışılmıştır.
Parça Listesi
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Kumaş beden;1adet ön orta ,2 adet ön
yan kup,2 adet arka orta,2 adet arka
yan kup
Dantel beden; 1adet ön orta ,2 adet ön
yan kup,2 adet arka orta,2 adet arka
yan kup.
Etek;1 adet ön etek,2 adet arka etek
Yaka;2 adet
Pervaz;2 adet

Kullanılan Malzemeler
Kumaş,tela,fermuar,astar,ip,etiket,yıkama
talimatı,beden etiketi,firma etiketi,düğme.

1.2. Tuvalet Kesim İşlemleri
1.2.1. Tuvalet Kumaşını Biçkiye Hazırlama İşlemleri

UYGULAMA
UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Ø Tuvalet kumaşını tek kat açarak ütü
masasının üstüne tersinden yerleştiriniz.
Ø Kumaşı buhar ile tersinden ütüleyiniz.

Öneriler
Ø Ütünün ısısını kumaş özelliğine göre
ayarlayınız.
Ø Kumaşı ütülerken esnetmemeye dikkat
ediniz.

Resim1.2.1.1:Kumaş ütüleme
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1.2.2. Tuvalet Kalıbını Kumaşa Yerleştirme İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Öneriler
Ø Ön ve arka etek, ön beden, arka beden,
ön kup ve arka kup kalıplarını temin
ediniz.
Ø Kumaşı düz boy ipliği doğrultusunda Ø Kalıpları yerleştirirken kumaşınızın düz
tersten ikiye katlayınız.
olmasına dikkat ediniz.
Ø İkiye
katladığınız
kumaşın
açık
kenarlarından toplu iğne ile iğneleyiniz.
Ø Kalıplarınızın kumaş katına gelecek
olanlarına dikkat ederek kalıplarınızı
kumaşınıza düz boy ipliği yönünde
yerleştiriniz.

Resim1.2.2.1: Beden kalıbını kumaşa
yerleştirme

Resim1.2.2.2: Etek kalıbını kumaşa
yerleştirme

Ø Kalıpların kenarından çizerek kumaşa
geçiriniz.
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1.2.3. Tuvalet Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
Ø Kalıplarınızı çıkartırken kumaşı
kaldırmamaya özen gösteriniz.
Ø Kesim yaparken makasınızın keskin
olmasına dikkat ediniz.

Ø Kumaşınızdan kalıplarınızı çıkartınız.
Ø İşaretlediğiniz yerlerden toplu iğne ile
iğneleyiniz.
Ø Payların etrafından düzgünce kesiniz.

Ø Tuvalet gibi özel giyimlerde ana kalıp
oluşturmak için ilk kesim Amerikandan
yapılırsa daha net sonuçlar alırsınız, (siz
bu aşamaları Amerikan kumaştan
çalışarak ilerleyiniz).

Resim1.2.1.1:Kumaş kesme

Resim1.2.3.2:Kumaş kesme

Ø Kesilen parçalarınızı eşleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Değerlendirme Ölçütleri
Kumaşı düz iplik doğrultusuda ütülediniz mi?
Ütü ısısını kumaşın cinsine göre ayarladınız mı?
Kumaşı tersinden katladınız mı?
Kumaşı kenarından iğnelediniz mi?
Tuvalet kesimini yapmak için gerekli olan araç gereci tam olarak
hazırladınız mı?
Kalıpları tekniğine uygun kumaşa yerleştirdiniz mi?
Kalıpların etrafından düzgünce çizdiniz mi?
Gerekli dikiş paylarını verdiniz mi?
Gerekli işaretleri kumaşa geçirdiniz mi?
Kumaşı tekniğine uygun kestiniz mi?
Parçaları eşleştirdiniz mi?
İş güvenliliği ile ilgili önlemleri aldınız mı?
İşi zamanında bitirdiniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında tuvalet dikimi öncesi hazırlık işlemlerini verimlilik ilkelerine
uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Tuvalet dikiminde kullanılabilecek süsleme malzemelerini araştırarak arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. TUVALET DİKİMİ ÖNCESİ HAZIRLIK
İŞLEMLERİ
2.1. Tuvalet 1. Prova Kontrol İşlemleri
2.1.1. Tuvaleti Provaya Hazırlama İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Kesimde eşleştirdiğiniz parçaları alınız.

Resim2.1.1.1:Kumaş eşleme

Ø Beden;ön bedenin kuplarını teyel ile
birleştiriniz.
Ø Arka bedenin kuplarını teyel ile
birleştiriniz.
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Resim2.1.1.2:Teyel ile birleştirme

Ø Arka ortasında fermuar açıklığını
bırakarak arka ortasını da teyelleğiniz
Ø Omuzları teyelleyiniz.
Ø Bedenin yanlarını teyelleyiniz.
Ø Bedenin etek ucunu oval olarak kıvrım
yerinden katlayarak teyelleyiniz
Ø Etek;eteğin arka ortasına fermuar
açıklığını bırakarak geri kalan kısmı
teyelleğiniz.
Ø Eteğin yanlarını teyelleyiniz
Ø Etek boyunu kıvrım yerinden
katlayarak teyelleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliytini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlere göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Ön beden kup teyelini tekniğine uygun aldınız mı?
Arka beden kup teyelini tekniğine uygun aldınız mı?
Arka beden ,arka ortası teyelini tekniğine uygun aldınız mı?
Arka beden de fermuar açıklığını bıraktınız mı?
Omuz ve yan dikişlerin teyelini tekniğine uygun aldınız mı?
Eteğin yanının ve arka ortasının teyelini tekniğine göre aldınız
mı?
Arka etekte fermuar açıklığını bıraktınız mı?
Prova için gerekli olan araç gereci hazırladınızmı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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2.1.2. 1.Prova İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Kıyafeti birey üzerine prova için
giydiriniz.

Ø Birey tuvaleti giydiğinde ön ve arka
ortasının kaymamasına dikkat ediniz.
Ø Bireye, provada dik durması için uyarıda
bulunmayınız.
Ø Provayı düzgün bir iç giyim üzerinden
yapınız.
Ø Yaka ve kol paylarını dubleleme işlemi
bitinceye kadar kesmeyiniz. Böylelikle
kaymasını engellemiş olursunuz.

Resim2.1.2.1:Kıyafeti giydirme

Ø Vücut özelliğine göre kupları düzeltiniz.

Resim2.1.2.2:Kup provası
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Resim2.1.2.3:Arka kup provası

Ø Vücut özelliğine göre omuzları
düzeltiniz.
Ø Vücut özelliğine göre bedenin arka
ortasını düzeltiniz.
Ø Vücut özelliğine göre bedenin etek
ucunu düzeltiniz.
Ø Vücut özelliğine göre yaka ve kol
açıklığını düzeltiniz.

Resim2.1.2.4:Yaka ve kol provası

Ø Vücut özelliğine göre etek yanlarını
düzeltiniz.
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Resim2.1.2.5:Etek yan provası

Ø Vücut özelliğine göre etek arka ortasını
düzeltiniz.
Ø Vücut özelliğine göre eteğin etek boyunu
düzeltiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlere göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Ölçütleri
Prova için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?
Tuvaleti modelin üzerine doğru olarak giydirdiniz mi?
Vücut özelliğine göre kupları düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre omuzları düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre yan dikişleri düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre arka orta duruşunu düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre benden etek ucunu düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre etek yan dikiş ve arka orta dikişni
düzelttiniz mi?
Vücut özelliğine göre etek ucunu düzelttiniz mi?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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2.1.3. Tuvaleti Provadan Çıkarma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Provada aldığınız işaretleri
karşılaştırma yaparak giysinin diğer
tarafına geçiriniz.

Ø Kup, pens ve etek ucu düzeltmelerini
yaparken parçaları kaydırmamaya özen
gösteriniz

Resim2.1.3.1: Karşılaştırmanın diğer tarafa
geçirilmesi

Ø Kup, pens ve yan dikiş çizimini prova
işaretlerini dikkate alarak yeniden
çiziniz
Ø İşaretlediğiniz yerlerde gerekli
düzeltmeleri yaparak kesiniz.

Resim2.1.3.2: Düzeltme

Ø Dikiş paylarını eşitleyiniz.
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Resim2.1.3.3: Dikiş payı eşitleme

Ø 1.provadan ve düzeltmeler sonucu ana
kalıbı elde ediniz.
Ø Astarı kesmeden önce buharlı ütü ile
ütüleyerek çekmesini sağlayınız
Ø Astarı düz zemine tersinden seriniz
Ø Kaymaması için kenarlarını
iğneleyiniz.
Ø Ana şablonu astara düz boy ipliği
yönünde yerleştiriniz.

Resim2.1.3.4: Astara kalıp yerleştirme

Ø Gerekli işaretleri astara geçiriniz (yaka
,kol açıklığı vb.).
Ø Astarı tekniğine uygun kesiniz.
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Resim2.1.3.5 : Astar kesimi

Ø Süsleme kumaşını kesime hazırlamak
için tersinden ılık ütü ile ütüleyiniz.
Ø Süsleme kumaşını düz zemine
tersinden seriniz (süsleme kumaşını
desen yönüne ve kumaş özelliğine
dikkat ederek seriniz).
Ø Kaymaması için kenarlarını
iğneleyiniz.
Ø Ana şablonu süsleme kumaşına düz
boy ipliği yönünde yerleştiriniz.

Ø Süsleme kumaşını keserken desen
yönüne ve kumaşın özelliğine dikkat
ediniz.

Resim2.1.3.5: Süsleme kumaşı serimi

Ø Tekniğine uygun kesiniz.

Resim2.1.3.6: Süsleme kumaş kesilmiş hali
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Ø Yaka ve kol açıklığı işaretlerini dantel
üzerine de geçiriniz.
Ø Aynı kalıp ile tela kesimini yapınız.

Ø Telalama işlemini yaparken Astar
üzerinde herhangi bir kırışıklık ya da
kat izi olmamasına dikkat ediniz.

Resim2.1.3.7: Astar kesimi

Ø Telaları astar parçalarına yapıştırınız

Ø Telanın, kumaşın cinsine rengine ve
model özelliğine uygun olmasına özen
gösteriniz.

Resim2.1.3.7: Astara tela yapıştırma
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Değerlendirme Ölçütleri
Prova için gerekli malzemelerinizi hazırladınız mı?
Provada aldığınız işaretleri karşılaştırma yaparak giysinin diğer
tarafına geçirdiniz mi?
Kup, pens ve yan dikiş çizimini prova işaretlerini dikkate
alarak yeniden çizdiniz mi?
İşaretlediğiniz yerlerde gerekli düzeltmeleri yaparak kestiniz
mi?
Dikiş paylarını eşitlediniz mi?
1.provadan ve düzeltmeler sonucu ana kalıbı elde ettiniz mi?
Astarı kesmeden önce buharlı ütü ile ütülediniz mi?
Astarı düz zemine tersinden serdiniz mi?
Kaymaması için kenarlarını iğnelediniz mi?
Ana şablonu astara düz boy ipliği yönünde yerleştirdiniz mi?
Astarı tekniğine uygun kestiniz mi?
Süsleme kumaşını tersinden ılık ütü ile ütülediniz mi?
Süsleme kumaşını düz zemine tersinden serdiniz mi?
Kaymaması için kenarlarını iğnelediniz mi?
Ana şablonu süsleme kumaşına düz boy ipliği yönünde
yerleştirerek,tekniğine uygun kestiniz mi?
Yaka ve kol açıklığı işaretlerini dantel üzerine de geçirdiniz
mi?
Telaları astar parçalarına yapıştırdınız mı?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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2.2. Tuvalet Süsleme İşlemleri
Tuvaletler, giyim içinde en özellikli olanlarındandır. Tercih edildikleri yerler ve günler
onları özellikli grup içinde yer aldırır. Giyim tarzı olduğu kadar tercih edilen süslemeler de
özel olmaktadır. Süslemeler de uygulama tekniklerine göre 1.prova sonrasında uygulananlar
ve 2.prova sorasında uygulananlar olmak üzere ayrılmaktadır. Eğer seçtiğiniz modelde
işleme, nakış, boncuk işi, basit nakış iğneleri vb. tarzda süslemeler bulunuyor ise bu
süslemeler 1. provadan sonra kıyafetimize işlenmelidir.Eğer modelimize süsleme amaçlı
olarak sadece kumaş özelliği olan süsleme aracı dantellerden seçildi ise zaten dikim
aşamasında kıyafete monte olacaktır.Çiçek,toplama,kurdele bağlama gibi tercih edilen
süsülemeler tercih edildiğinde ise bu süsülemeler 2. prova sonunda,tuvaletimizin
tamamlanma aşamasında uygulanarak süsüleme işleminin gerçekleştirilmesi sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında tuvalet dikim işlemlerini verimlilik ilkelerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

3. TUVALET DİKİMİ
3.1. Tuvalet 2. Prova Kontrol İşlemleri
3.1.1. Tuvaleti 2.Provaya Hazırlama İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Dubleleme işlemini için yaka ve kol
işaretlerinin üst üste getiriniz

Ø Dubleleme yaparken Parçaların düzgün
yerleştirilmiş
olmasına
dikkat
ediniz,herhangi bir germe veya potluk
olmamasına dikkat ediniz.

Resim3.1.1.1: Dubleleme öncesi yaka ve kol
karşılaştırması

Ø Kestiğiniz süsleme kumaşını beden
parçalarının
üzerine
yerleştirerek
dubleleyiniz.
Ø Telaladığınız astarı ve dublelediğiniz
giysiyi teyel dikişi ile birleştirerek 2.
provaya hazırlayınız.
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Resim 3.1.1.2: Astarın teyel ile hazırlanması
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1
2
3
4

Değerlendirme Ölçütleri
Dubleleme işlemi için yaka ve kol işaretlerinin üst üste getiriniz
mi?
Kestiğiniz süsleme kumaşını beden parçalarının üzerine
yerleştirerek tekniğine uygun dublelediniz mi?
Telaladığınız astarı ve dublelediğiniz giysiyi teyel dikişi ile
tekniğine uygun birleştirdiniz mi?
Prova için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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3.1.2. 2.Provaya İşlemleri-Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Birleştirdiğiniz
giysiyi
bireye
giydirerek varsa gerekli düzeltmeleri
yapınız (kup, omuz, bel ve yaka
görünümlerini iyi değerlendirerek
kişinin ölçülerine uygun olup
olmadığını kontrol ediniz)

Ø Dubleleme yaparken parçaların düzgün
yerleştirilmiş olmasına dikkat ediniz,
herhangi bir germe veya potluk
olmamasına dikkat ediniz.

Resim3.1.2.1: 2.Prova uygulaması

Resim3.1.2.2: 2.Prova uygulaması

Ø Yapılan düzeltmeleri karşılaştırarak
diğer parçalara geçiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1
2
3

Değerlendirme Ölçütleri
Birleştirdiğiniz giysiyi bireye giydirip gerekli düzeltmeleri
tekniğe uygun olarak yaptınız mı (kup, omuz, bel ve yaka vb.)?
Yapılan düzeltmeleri karşılaştırarak tekniğe uygun olarak diğer
parçalara geçirdiniz mi?.
Gerekli düzeltmelerle dikime hazır hale getirdiniz mi?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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3.2. Tuvalet Dikim İşlemleri Tuvalet Süsleme İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Büstiyer; boncuk işlemeli dantel kumaş
ile dublelenmiş gerçek kumaşın ön ve arka
bedende kuplarını makinede birleştiriniz

Ø Dubleleme yaparken parçaların düzgün
yerleştirilmiş olmasına, herhangi bir
germe veya potluk olmamasına dikkat
ediniz.

Ø Provada işaretlediğiniz yaka ve kol
oyuntusunu tuvalet kumaşı ile birlikte
dantel kumaşa esas dikiş ile sabitleyiniz.

Ø Makine çekmeye başlamadan kendi
kumaşı üzerinde dikiş kontrolü yapınız.

Resim3.2.1: Yakadan gerçek

Ø Yaka açıklığını yapmak için saten kumaşı
1cm pay ile içten kesiniz

Resim3.2.2: Yakanın 1 cm pay ile kesimi
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Resim3.2.3: Yakanın 1 cm paylı hali

Ø Arka ortayı birleştiriniz
Ø Kup ve arka orta dikişlerini açarak
ütüleyiniz.
Ø Ön beden ve arka beden omuzlarını
birleştiriniz.
Ø Açarak ütüleyiniz.
Ø Giysinin arka ortasında belden yakaya
kadar olan açıklığı tekniğine uygun
olarak ve model özelliğini bozmadan
gizli fermuar ya da tek taraflı fermuar
tekniği ile kapanma tekniğini çalışınız.
Ø Yanları birleştiriniz.
Ø Açarak ütüleyiniz.
Ø Hazırladığınız astarın da yaka ve kol
açıklığını kesiniz model özelliğini veriniz
Ø Astar birleştirme dikişini yapınız

Resim3.2.4: Astarın dikilmiş hali

Ø Astarı yaka açıklığından bırakılan 1cmlik
paydan başlayarak bedene yerleştiriniz.

Ø Astar geçirken herhangi bir çekme veya
sarkma yapmamasına dikkat ediniz.
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Resim3.2.5: Astarın yaka ile birleştirilmesi

Ø Astarı tekniğine uygun giysiye
dubleleyiniz.
Ø Kol evini bitmiş genişliğ 0,5cm olan biye
hazırlayarak kol evini temizleyiniz.
Ø Yaka kesimini yapmak için beden yaka
ölçüsünü kontrol ediniz.

Resim3.2.6: Yaka ölçüsü alma

Ø Ölçüler doğrultusunda dantel kumaşı ile
birlikte saten kumaştan yaka hazırlayınız.
Ø Saten kumaşı telalayınız.

Ø Ütünün ısısını kontrol ediniz.
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Resim3.2.7: Yakaya tela yapıştırma

Ø Tekniğine uygun dik yakayı çalışınız.

Resim3.2.8: Yaka ölçüsü alma

Ø Yakayı bedene tekniğine uygun geçiriniz
Ø Büstiyerin etek ucunu formuna göre
astarla birlikte temizliyerek kapatınız.
Ø Büstiyerin son kontrollerini yaparak
ütüleyiniz.
Ø ETEK; Eteğin karşılaştırma işlemlerini
yapınız.
Ø Eteğin ve etek astarının tüm overloklarını
çekiniz.
Ø Arka ortası dikişlerini çekiniz
Ø Dikiş paylarını açarak ütüleyiniz.
Ø Büstiyere çalışmış olduğunuz fermuar
tekniğini eteğe de çalışınız.

Ø Etek beli pervaz ile temizlendiğinden
astarı pervaz payını çıkartarak kesiniz.

Ø Her iki giysinin fermuar yönü ve dikiş
tekniğinin aynı olmasına dikkat ediniz.

Ø Etek yan dikişlerini çekiniz.
Ø Yan dikişleri açarak ütüleyiniz.
Ø Etek astarının arka ortasını dikiniz.
Ø Astarın yan dikişlerini dikiniz.

Ø Başlangıç ve bitiş noktalarında
sağlamlaştırma yapınız.
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Ø Pervazı bel ölçünüze uygun kesiniz
Ø Pervazı telalayınız.
Ø Pervazın kenarlarını birleştiriniz.
Ø Pervazın astarla makinesini çekiniz
Ø Lişet kesimini ölçülere uygun olarak
yapınız.
Ø Bitmiş genişliği 0,5mm olacak şekilde
lişet dikişini yapınız.
Ø Lişetleri eteğin yan dikişlerine gelecek
şekilde yerleştiriniz.
Ø Pervazile beraber lişetleri de bele
teyelleyiniz.
Ø Bel makinesini çekiniz
Ø Ütüsünü yapınız.
Ø Bele düzünden çima çekerek pervazın ve
lişetlerin geri dönmesini engelleyiniz
Ø Bel ütüsünü yapınız.
Ø Etek ucu kontrolünü yaparak eğrilik varsa
düzeltiniz.
Ø Etek ucu baskısını model özelliğine
yugun yapınız (kıvırma ayağıile ya da
1mm.makina çekerek etek ucu temizliğini
yapabilirsiniz).
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3.3. Tuvalet Süsleme İşlemleri
Tuvalet süslemesi bu modelde kumaş özelliği kullanılarak yapılmıştır. Kumaşımız
kendinden boncuk işlemedir. Kumaş özelliği olmayan dantel kullanacaksanız büstiyer
süslemesini pul boncuk tekniği ile kendiniz de süsleyerek yapabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Değerlendirme Ölçütleri
Tekniğine uygun olarak karşılaştırma yaptınız mı?
Kumaş ile danteli tekniğe uygun olarak dublelediniz mi?
Tekniğe uygun olarak büstiyer dikişlerini yaptınız mı?
Tekniğe uygun olarak büstiyer astarının dikişlerini yaptınız mı?
Provaya uygun olarak kumaşınızın yaka ve kol açıklığını 1cm
dikiş paylı kestiniz mi?
Astar ile bedeni tekniğe uygun olarak dublelediniz mi?
Büstiyerin etek ucunu tekniğe uygun olarak temizlediniz mi?
Eteği tekniğe uygun olarak diktiniz mi?
Etek pervazını astar kesiminden çıkartarak astarı kestiniz mi?
Astarı tekniğe uygun olarak diktiniz mi?
Artar ile pervazı birleştirdiniz mi?
Lişeti ölçülere uygun hazırladınız mı?
Lişet ve pervazı bele tekniğe uygun teyellediniz mi?
Bel makinesini düzgün çektiniz mi?
Etek ucunu kontrol ederek tekniğe uygun temizlediniz mi?
Genel kontrol ile ütüsünü yaptınız mı?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında tuvaletin son ütüsü ve son kontrol işlemlerini verimlilik
ilkelerine uygun olarak yapabileceksiniz.

4. TUVALETİN SON ÜTÜSÜ VE SON
KONTROLÜ
4.1. Tuvaletin Son Ütüleme İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

Ø Ütülemeye başlamadan önce ütünün
ısısını kontrol ediniz.
Ø Dikişi bitmiş olan giysinin ütüsünü
öncelikle kumaşın tersinden sonrada
yüzünden ütüleyiniz.

Resim4.1.1: Bitmiş tuvaletin tersten
ütülenmesi
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Ø Büstiyerin form ütüsünü cansız manken
üzerinde de yapılabilirsiniz.
Ø Ütünün buharını kullanınız.

4.2. Tuvaletin Son Kontrol İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Ø Kıyafeti manken üzerine giydiriniz.

Öneriler

Resim4.2.1: bitmiş tuvaletin mankende
görünüşü

Ø Duruş kontrolü yaptığınız tuvaleti
manken üzerinden çıkarınız.
Ø Beden, bel, yaka, etek boyu ve büstiyer
boyu ölçülerini kontrol ediniz.
Ø Ölçü kontrolü yaptığınız tuvaletin dikiş
kalitesini. iç temizliğini, pens boylarını
dikiş paylarını kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulama faaliyetini kendiniz veya arkadaşınızla değişerek aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1
2
3
4

Değerlendirme Ölçütleri
Ütünün ısısını kontrol ettiniz mi?
Bitmiş tuvaleti tersinden formlara dikkat ederek ütülediniz mi?
Ölçü kontrollerini tekniğe uygun yaptınız mı?
Bitmiş tuvaletin dikiş kalitesini kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri
dönerek işlemi tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetleri sonundaki kontrol listelerini başarıyla tamamladıysanız başka
bir modüle geçebilmek için öğretmeninizle iletişim kurunuz.
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