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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD229

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Kadın Terziliği

MODÜLÜN ADI Drapaj ile Gelinlik Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI
Gelinlik dikim öncesi hazırlık işlemlerinin, gelinlik dikiminin,
gelinlik son ütü ve son kontrol işlemlerinin anlatıldığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40\40

ÖN KOŞUL Drapaj ile Gelinlik Dikimi I Modülünü başarmış olmak.

YETERLİK Drapaj ile gelinlik dikmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında drapaj ile gelinlik
dikimi yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Gelinlik dikim öncesi hazırlık işlemlerini tekniğe uygun

olarak yapabileceksiniz.
2. Gelinlik dikim işlemlerini tekniğe uygun olarak

yapabileceksiniz.
3. Gelinlik son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite

niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım

Düz sanayi dikiş makinesi, overlok makinesi, kesilmiş gelinlik
parçaları, kesilmiş tarlatan parçaları, ziberlin, balen, tarlatan
baleni, topluiğne, makas, dikiş ipliği, fermuar, agraf, tela,
boncuk iğnesi, değişik boyda boncuklar, sabun, ekstrafor, ütü

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Evlilik her toplumda önem ve değer verilen bir olgudur. Her genç kız evlendiği gün
eşsiz ve benzersiz, sadece kendisine uyan bir gelinlik giymek ister. Tüm bu beklentileri
drapaj tekniği ile hazırlayacağınız gelinlikle karşılayabilirsiniz. Bu teknikle sadece o geline
uygun modeli seçebilecek ve tam ölçülerinde bir gelinlik dikebileceksiniz.

Hazırladığınız gelinliği tasarladığınız desenlere göre süsleyerek tamamen benzersiz bir
çalışma yapabileceksiniz.

“Drapaj İle Gelinlik Dikimi I” modülünde drapaj tekniği ile gelinlik kalıbı hazırlamayı
ve kesim işlemlerini öğrendiniz. Bu modülde ise gelinliği prova yapma ve dikim işlemlerini
öğreneceksiniz.

Modülü tamamladığınızda modaevleri için nitelikli ve aranan bir eleman olacaksınız.
Tecrübeleriniz arttırarak ilerde kendi modaevinizi açma imkanınız da olacaktır

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, gelinlik dikim öncesi hazırlık
işlemlerini yapabileceksiniz.

Modaevlerinden randevu alarak gelinliği birinci provaya nasıl hazırladıklarını, prova
yaptıklarını ve provadan çıkarma işlemlerini gözlemleyiniz. Hangi süsleme malzemelerini
kullandıklarını inceleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GELİNLİK DİKİM ÖNCESİ HAZIRLIK
İŞLEMLERİ

1.1. Gelinlik 1. Prova Kontrol İşlemleri

1.1.1. Gelinliği Provaya Hazırlama İşlemleri

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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İşlem Basamakları Öneriler
 Kesilen gelinlik parçaları üzerine kalıp

kenar hatlarını ve kontrol işaretlerini
alarak karşılaştırınız.

 Sabun, bol teyel, rulet v.b. karşılaştırma
yöntemlerinden birini kullanınız.

 Ön ve ön kup parçalarını teyelleyerek
birleştiriniz.

 Kontrol işaretlerinin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Dikiş makinesinde birleştirecekseniz,
dikiş boyunun en büyük ayarda
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön beden ve ön etek parçalarını
teyelleyerek birleştiriniz.

 Arka orta hattını fermuar açıklığını
bırakarak teyelleyiniz.

 Fermuar açıklığını kullanacağınız
fermuarın boyuna göre hesaplamayı
unutmayınız.

 Kontrol işaretlerinin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Arka ve arka kup parçalarını
teyelleyerek birleştiriniz.

 Kontrol işaretlerinin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Drape parçası üzerinde drapeleri
katlayınız.

 Kontrol işaretlerine dikkat ediniz.
 Drape katlama yönüne dikkat ediniz.
 Drapelere kat izi yapmamaya özen

gösteriniz.

 Drape parçasının kenar dikiş paylarını
katlayınız.

 Drape parçasının genel formunu
inceleyiniz.
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 Drape parçasını ön etek üzerine
yerleştiriniz.

 Kontrol işaretlerine dikkat ediniz.

 Yan dikişleri teyelleyerek birleştiriniz.

 Kontrol işaretlerinin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Ön ve arka straples hattını katlayarak
teyelleyiniz.

 Belirlediğiniz ölçülerde sağ omuz
askısını hazırlayınız.

 Askıyı verev biye şeklinde hazırlayınız.

 Askıyı gelinliğe yerleştiriniz.
 Etek boyunu katlayarak teyelleyiniz.
 Gelinliğin duruşunu genel olarak

inceleyiniz.
 Gelinliği cansız manken üzerine

giydirerek inceleyiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Kesilen gelinlik parçaları üzerine kalıp kenar hatlarını ve kontrol
işaretlerini çizerek karşılaştırdınız mı?

2 Ön ve ön kup parçalarını teyelleyerek birleştirdiniz mi?

3 Ön beden ve ön etek parçalarını teyelleyerek birleştirdiniz mi?

4 Arka orta hattını fermuar açıklığını bırakarak teyellediniz mi?

5 Arka ve arka kup parçalarını teyelleyerek birleştirdiniz mi?

6 Drape parçası üzerinde drapeleri katladınız mı?

7 Drapelerin katlama yönüne dikkat ettiniz mi?

8 Drapelere kat izi yapmamaya özen gösterdiniz mi?

9 Drape parçasının kenar dikiş paylarını katladınız mı?

10 Drape parçasını ön etek üzerine yerleştirdiniz mi?

11 Yan dikişleri teyelleyerek birleştirdiniz mi?

12 Ön ve arka straples hattını katlayarak teyellediniz mi?

13 Kontrol işaretlerinin karşılıklı gelmesine dikkat ettiniz mi?

14 Belirlediğiniz ölçülerde sağ omuz askısını hazırladınız mı?

15 Askıyı gelinliğe yerleştirdiniz mi?

16 Etek boyunu katlayarak teyellediniz mi?

17 Gelinliğin duruşunu genel olarak incelediniz mi?

18 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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1.1.2. Prova İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Prova olacak kişiye gelinlikte
kullanacağı iç giyimi ve tarlatanı
giydiriniz.

 Gelinliği kişiye giydiriniz.

 Ön-arka orta ve yan dikişlerin kişi
üzerine oturduğunu kontrol ediniz.

 Arka ortayı iğneleyerek kapatınız.

 İğneleri enine takmaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Genel olarak gelinliği inceleyiniz.  Provayı boy aynası karşısında yapınız.

 Ön kupları inceleyerek gerekli
düzeltmeleri yapınız.

 Arka kupları inceleyerek gerekli
düzeltmeleri yapınız.

 Drape parçasını inceleyerek gerekli
düzeltmeleri yapınız.

 Yan dikişleri inceleyerek gerekli
düzeltmeleri yapınız.
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 Ön ve arka straples formunu
inceleyerek gerekli düzeltmeleri
yapınız.

 Askı boyunu kontrol ediniz.
 Etek boyunu inceleyerek gerekli

düzeltmeleri yapınız.
 Etek boyunu kullanacağı ayakkabı ile

ayarlayınız.

 Arka ortadaki kuyruk uzunluğunu
kontrol ediniz.

 Etekte süsleme yapılacak yerleri
belirleyiniz.

 Yapılan düzeltmeleri bozmadan
gelinliği çıkartınız.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Prova olacak kişiye gelinlikte kullanacağı iç giyimi ve tarlatanı
giydirdiniz mi?

2 Gelinliği kişiye giydirdiniz mi?

3
Ön-arka orta ve yan dikişlerin kişi üzerine oturduğunu kontrol
ettiniz mi?

4 Arka ortayı iğneleyerek kapattınız mı?

5 İğneleri enine takmaya özen gösterdiniz mi?

6 Gelinliği boy aynası karşısında genel olarak incelediniz mi?

7 Ön kupları inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

8 Arka kupları inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

9 Drape parçasını inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

10 Yan dikişleri inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

11
Ön ve arka straples formunu inceleyerek gerekli düzeltmeleri
yaptınız mı?

12 Askı boyunu kontrol ettiniz mi?

13 Etek boyunu inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

14 Arka ortadaki kuyruk uzunluğunu kontrol ettiniz mi?

15 Etekte süsleme yapılacak yerleri belirlediniz mi?

16 Yapılan düzeltmeleri bozmadan gelinliği çıkarttınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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1.1.3. Gelinliği Provadan Çıkarma İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Provada düzeltilen hatlardaki iğneler
üzerinden düz teyel alınız.

 İşaretleri sabun kullanarak da
geçirebilirsiniz.

 Sabun kullandığınızda kumaşın
tersinden işaret almaya özen gösteriniz.

 Kontrol işaretlerini alınız.

 Değişiklik olan dikişleri sökerek
ütüleyiniz.

 Telalama veya dubleleme işlemi
yapılacaksa parçaları tamamen
ayırınız.

 Riga ve cetvel kullanarak düzeltmeleri
çiziniz.

 Leke bırakmayan bir çizim malzemesi
kullanmaya dikkat ediniz.

 Kumaşın tersinden çizmeye özen
gösteriniz.

 Aynı parçaları yüz yüze yerleştirerek
karşılaştırınız.

 1. Prova için alınan işaretlerin üst üste
gelmesine özen gösteriniz.

 Düzeltme yapılan hatlardaki eski işaret
teyellerini sökünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Provada düzeltilen hatlardaki iğneler üzerinden düz teyel aldınız mı?

2 Kontrol işaretlerini aldınız mı?

3 Değişiklik olan dikişleri sökerek ütülediniz mi?

4 Riga ve cetvel kullanarak düzeltmeleri çizdiniz mi?

5 Aynı parçaları yüz yüze yerleştirerek karşılaştırdınız mı?

6 1. Prova için alınan işaretlerin üst üste gelmesine özen gösterdiniz mi?

7 Düzeltme yapılan hatlardaki eski işaret teyellerini söktünüz mü?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ..

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, tekniğe uygun olarak gelinlik dikim
işlemlerini yapabileceksiniz.

Gelinlik diken moda evlerine giderek gelinlik dikim aşamalarını, hangi dikim
tekniklerini kullandıklarını inceleyiniz. İnceleme sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. GELİNLİK DİKİMİ
2.1. Gelinlik 2. Prova Kontrol İşlemleri

ÖĞRENME FAALİYETİ 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Gelinliği 2. Provaya Hazırlama İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Arka orta hattına overlok çekiniz.

 Arka ortaya makine çekiniz.

 Fermuar açıklığını bırakmayı
unutmayınız.

 I.Provada değişmeyen yerlere
makine çekerek daha net
görünmesini sağlayabilirsiniz.

 Süsleme yapılmayacak hatlara
makine çekiniz.

 Arka orta paylarını ikiye açarak ütüleyiniz.
 Ütü ayarının kumaşa uygun

olmasına dikkat ediniz.

 Tek tarafa kapanan fermuar çalışmasını
yapınız.

 Ön orta ve on kup parçalarına tela
yapıştırınız.  Kullandığınız telanın kumaşa

uygunluğunu deneyiniz.

 Telalanan ön orta ve ön kup parçalarını
ziberlin ile dubleleyiniz.

 Dublelenen ön orta ve ön kup parçalarını
teyel ile birleştiriniz.

 Ön orta ve ön kup parçalarını makineye
çekerek teyellerini sökünüz.

 Dikiş paylarını ön ortaya doğru yatırarak
ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Overlok çekiniz.

 Balenleri dikiş payından tutacak şekilde
yerleştirerek makineye çekiniz.

 Ön beden ve ön eteği teyelleyerek
birleştiriniz.

 Drape parçasının tüm paylarına overlok
çekerek ön etek üzerine yerleştiriniz.

 Yan dikişleri teyelleyerek birleştiriniz.
 Sağ omuz askısını yerleştiriniz.
 Gelinliğin duruşunu genel olarak inceleyiniz.  Gelinliği cansız manken üzerine

giydirerek inceleyiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Arka orta hattına overlok çektiniz mi?

2 Arka ortaya fermuar açıklığını bırakarak makine çektiniz mi?

3 Arka orta payını ikiye açarak ütülediniz mi?

4 Tek tarafa kapanan fermuar çalışmasını yaptınız mı?

5 Kullandığınız telanın kumaşa uygunluğunu denediniz mi?

6 Ön orta ve on kup parçalarına tela yapıştırdınız mı?

7
Telalanan ön orta ve ön kup parçalarını ziberlin ile dublelediniz
mi?

8
Dublelenen ön orta ve ön kup parçalarını teyel ile birleştirdiniz
mi?

9
Ön orta ve ön kup parçalarını makineye çekerek teyellerini
söktünüz mü?

10 Dikiş paylarını ön ortaya doğru yatırarak ütülediniz mi?

11 Overlok çektiniz mi?

12
Balenleri dikiş payından tutacak şekilde yerleştirerek makineye
çektiniz mi?

13 Ön beden ve ön eteği teyelleyerek birleştirdiniz mi?

14
Drape parçasının tüm paylarına overlok çekerek ön etek üzerine
yerleştirdiniz mi?

15 Yan dikişleri teyelleyerek birleştirdiniz mi?

16 Sağ omuz askısını yerleştirdiniz mi?

17
Gelinliği cansız manken üzerine giydirerek genel olarak
incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.1.2. II. Prova İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Prova olacak kişiye gelinlikte kullanacağı
iç giyimi ve tarlatanı giydiriniz.

 Gelinliği kişiye giydirerek fermuarı
kapatınız.

 Ön-arka orta ve yan dikişlerin kişi
üzerine oturduğunu kontrol ediniz.

 Genel olarak gelinliği inceleyiniz.
 Provayı boy aynası karşısında

yapınız.
 I. Provada değişen yerleri kontrol ediniz.
 Varsa gerekli düzeltmeleri iğneleyerek

yapınız.

 Drapelerin duruşunu kontrol ediniz.

 Etek boyunu ve arka kuyruk uzunluğunu
kontrol ediniz.

 Gelinliğin formunu bozmadan çıkartınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TESTONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Prova olacak kişiye gelinlikte kullanacağı iç giyimi ve tarlatanı
giydirdiniz mi?

2 Gelinliği kişiye giydirerek fermuarı kapattınız mı?

3 Boy aynası karşısında gelinliği genel olarak incelediniz mi?

4 I. Provada değişen yerleri kontrol ettiniz mi?

5 Varsa gerekli düzeltmeleri iğneleyerek yaptınız mı?

6 Drapelerin duruşunu kontrol ettiniz mi?

7 Etek boyunu ve arka kuyruk uzunluğunu kontrol ettiniz mi?

8 Gelinliğin formunu bozmadan çıkarttınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.1.3. Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ -3

İşlem Basamakları Öneriler

 II. Provada düzeltilen yerlerin
işaretlerini alarak iğneleri çıkartınız.

 Birleştirmede kolaylık sağlamak için
karşılıklı kontrol işaretlerini almayı
unutmayınız.

 Değişiklik olan dikişleri sökerek
ütüleyiniz.

 Riga ve cetvel kullanarak düzeltmeleri
çiziniz.

 Aynı parçaları yüz yüze yerleştirerek
karşılaştırınız.

 II. Prova için alınan işaretlerin üst üste
gelmesine özen gösteriniz.

 Düzeltme yapılan hatlardaki eski işaret
teyellerini sökünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

NTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla

değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
II. Provada düzeltilen yerlerin işaretlerini alarak iğneleri çıkarttınız
mı?

2
Birleştirmede kolaylık sağlamak için karşılıklı kontrol işaretlerini
aldınız mı?

3 Değişiklik olan dikişleri sökerek ütülediniz mi?

4 Riga ve cetvel kullanarak düzeltmeleri çizdiniz mi?

5 Aynı parçaları yüz yüze yerleştirerek karşılaştırdınız mı?

6
II. Prova için alınan işaretlerin üst üste gelmesine özen gösterdiniz
mi?

7 Düzeltme yapılan hatlardaki eski işaret teyellerini söktünüz mü?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.2. Gelinlik Süsleme İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Yan dikişlerdeki teyelleri sökünüz.

 Ön beden ve ön eteği birleştiren
teyelleri sökünüz.

 Karşılaştırma işaretlerini sökmemeye
dikkat ediniz.

 Gelinliği ütüleyiniz.  Ön bedeni ütülerken göğüs yastığı
kullanınız.

 Ön eteğin overloklarını çekiniz.

 Overlok çekerken payları eşit bırakmaya
özen gösteriniz.

 Bel çevresine overlok çekmeyiniz.

 Ön bedende süsleme yapılacak yerin
kalıbını alınız.

 Mülaj kağıdı kullanınız.

 Hazırladığınız kalıba deseni
yerleştiriniz.

 Deseni yerleştirirken dikiş paylarını
atlamayı unutmayınız.

 Nakış öğretmenlerinizden konuyla ilgili
yardım alabilirsiniz.

 Desen çizdiğiniz kalıbı gelinliğin ön
bedenine yerleştiriniz.

 Desenin üzerinden küçük küçük teyel
alarak kumaşa tutturunuz.

 Özellikle yuvarlak hatları dikkatli alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kağıdı yırtarak çıkartınız.
 Kağıdı yırtarken kumaşı zedelemeyiniz.
 Aldığınız teyelleri sökmeden kağıdı

çıkartınız.

 Farklı büyüklükteki boncuklarla deseni

işleyiniz.

 Küçük inciler, renksiz ve gümüş rengi
boncuklar kullanabilirsiniz.

 Arka bedenin straples kenarına da
boncuklarla işleme yapınız.

 Ön etekte süsleme yapılacak yerin
kalıbını alınız.

 Hazırladığınız kalıba deseni
yerleştiriniz.

 Deseni yerleştirirken dikiş paylarını
atlamayı unutmayınız.

 Nakış öğretmenlerinizden konuyla ilgili
yardım alabilirsiniz.

 Desen çizdiğiniz kalıbı gelinliğin ön
etek kalıbına yerleştiriniz.



 Desenin üzerinden küçük küçük teyel
alarak kumaşa tutturunuz.

 Özellikle yuvarlak hatları dikkatli alınız.

 Kağıdı yırtarak çıkartınız.
 Kağıdı yırtarken kumaşı zedelemeyiniz.
 Aldığınız teyelleri sökmeden kağıdı

çıkartınız.
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 Farklı büyüklükteki boncuklarla deseni

işleyiniz.

 Küçük inciler, renksiz ve gümüş rengi
boncuklar kullanabilirsiniz.
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UYGULAMALI TEST
KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Yan dikişlerdeki teyelleri söktünüz mü?

2 Ön beden ve ön eteği birleştiren teyelleri söktünüz mü?

3 Gelinliği ütülediniz mi?

4 Ön eteğin overloklarını çektiniz mi?

5 Ön bedende süsleme yapılacak yerin kalıbını aldınız mı?

6 Hazırladığınız ön beden kalıbına deseni yerleştirdiniz mi?

7 Deseni yerleştirirken dikiş paylarını atladınız mı?

8 Desen çizdiğiniz kalıbı gelinliğin ön bedenine yerleştirdiniz mi?

9
Desenin üzerinden küçük küçük teyel alarak kumaşa tutturdunuz
mu?

10 Kağıdı yırtarak çıkarttınız mı?

11
Kağıdı yırtarken kumaşı zedelememeye ve teyelleri sökmemeye
özen gösterdiniz mi?

12 Farklı büyüklükteki boncuklarla deseni işlediniz mi?

13 Arka bedenin straples kenarına boncuklarla işleme yaptınız mı?

14 Ön etekte süsleme yapılacak yerin kalıbını aldınız mı?

15 Hazırladığınız ön etek kalıbına deseni yerleştirdiniz mi?

16
Deseni yerleştirdiğiniz kalıbı gelinliğin ön etek kalıbına
yerleştirdiniz mi?

17
Desenin üzerinden küçük küçük teyel alarak kumaşa tutturdunuz
mu?

18 Kağıdı yırtarak çıkarttınız mı?

19
Kağıdı yırtarken kumaşı zedelememeye ve teyelleri sökmemeye
özen gösterdiniz mi?

20 Farklı büyüklükteki boncuklarla deseni işlediniz mi?

21 Temiz ve özenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.3. Gelinlik Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Ön beden ile ön eteğin orta hattını üst

üste getirerek teyelleyiniz.
 Teyel üzerinden makineye çekiniz.
 Teyeli sökerek dikiş payını ütüleyiniz.  Ütü ayarını kontrol ediniz.

 Dikiş payını bedene yatırarak
ütüleyiniz.

 Drape parçasının üst tarafını içe doğru
katlayınız.

 Drape parçasının kenar dikiş payını
katlayarak çıma (1mm) dikişi çekiniz.

 Arka orta ve arka kupları makine
çekerek birleştiriniz.

 Makineye çektikten sonra teyelleri
sökmeyi unutmayınız.

 Dikişleri ikiye açarak ütüleyiniz.
 Drape parçasını ön beden üzerine

yerleştiriniz.
 Yan dikişleri makineye çekiniz.
 Dikiş paylarını ikiye açarak ütüleyiniz.

 Ön ve arka beden straples kenarını
temizlemek için pervaz hazırlayınız.

 Pervaza tela yapıştırınız.
 Sağ omuz askısını araya alarak beden ve

pervazı yüz yüze gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Ön-arka ortanın ve yan dikişlerin üst
üste gelmesine özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Beden, pervaz ve askıyı birlikte dikiniz.
 Dikiş paylarını pervaza doğru

ütüleyerek çıma çekiniz.
 Pervazın dış kenarına overlok çekiniz.
 Etek ucuna overlok çekiniz.
 Etek ucu kıvırma payını katlayarak çıma

çekiniz.

 Arka ortada fermuarın üstüne agraf
dikiniz.

 Agrafın üzerini sararak belli olmasını
veya paslanmasını önleyebilirsiniz.

 Agrafın karşısına birit yapabilirsiniz.

 Lişet hazırlayarak yan dikişe tutturunuz.

 İnce kurdele gibi hazır malzemelerden
de lişet hazırlayabilirsiniz.

 Kumaşla aynı renkte olmasına dikkat
ediniz.

 Sağ omuz askısına çiçekleri elde
tutturunuz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Ön beden ile ön eteğin orta hattını üst üste getirerek teyellediniz
mi?

2 Teyel üzerinden makineye çektiniz mi?

3 Teyeli sökerek dikiş payını ütülediniz mi?

4 Dikiş payını bedene yatırarak ütülemeye dikkat ettiniz mi?

5 Drape parçasının üst tarafını içe doğru katladınız mı?

6
Drape parçasının kenar dikiş payını katlayarak çıma (1mm)
dikişi çektiniz mi?

7 Arka orta ve arka kupları makine çekerek birleştirdiniz mi?

8 Dikişleri ikiye açarak ütülediniz mi?

9 Drape parçasını ön beden üzerine yerleştirdiniz mi?

10 Yan dikişleri makineye çektiniz mi?

11 Dikiş paylarını ikiye açarak ütülediniz mi?

12
Ön ve arka beden straples kenarını temizlemek için pervaz
hazırladınız mı?

13 Pervaza tela yapıştırdınız mı?

14
Sağ omuz askısını araya alarak beden ve pervazı yüz yüze
gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?

15 Beden, pervaz ve askıyı birlikte diktiniz mi?

16 Dikiş paylarını pervaza doğru ütüleyerek çıma çektiniz mi?

17 Pervazın dış kenarına overlok çektiniz mi?

18 Etek ucuna overlok çektiniz mi?

19 Etek ucu kıvırma payını katlayarak çıma çektiniz mi?

20 Arka ortada fermuarın üstüne agraf diktiniz mi?

21 Lişet hazırlayarak yan dikişe tutturdunuz mu?

22 Sağ omuz askısına çiçekleri elde tutturdunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, gelinlik son ütü ve son kontrol
işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

Gelinlik diken moda evlerinde kullanılan ütü çeşitlerini araştırınız. Araştırma
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3-GELİNLİK SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

3.1. Gelinlik Son Ütüleme İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Gelinliğin son ütüsü için uygun ortamı
sağlayınız.

 Ütü yapılacak ortamın temizliğini
kontrol ediniz.

 Ütü bezi, göğüs yastığı v.b. gibi ütü
malzemelerini hazırlayınız.

 Gelinliğin ön bedenini ütüleyiniz.

 Göğüs formunun bozulmaması için
göğüs yastığı kullanınız.

 Süslemelerin altına havlu veya molton
(yumuşak yünlü kumaş) koyarak ve
sadece buhar vererek ütüleyiniz.

 Ütülenmiş kısmı soğumadan
kaldırmayınız.

 Gelinliğin drape parçasını tersinden
ütüleyiniz.

 Drapelere ütü izi yapmamaya özen
gösteriniz.

 Ütülenmiş kısmı soğumadan
kaldırmayınız.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 3

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön eteği ütüleyiniz.

 Süslemelerin altına havlu veya
molton(ütü masalarını kaplamada
kullanılan bir tür ince keçe) koyarak ve
sadece buhar vererek ütüleyiniz.

 Ütülenmiş kısmı soğumadan
kaldırmayınız.

 Arka bedeni ve kuyruk kısmını
ütüleyiniz.

 Ütüyü kumaşın düz boy yönünde
yapmaya özen gösteriniz.

 Ütülenmiş kısmı soğumadan
kaldırmayınız.

 Yan dikişleri ütüleyiniz.

 Ütülenmiş kısmı soğumadan
kaldırmayınız.

 Ütülediğiniz gelinliği askıya asınız.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Gelinliğin son ütüsü için uygun ortam sağladınız mı?

2 Gelinliğin ön bedenini ütülediniz mi?

3 Gelinliğin drape parçasını tersinden ütülediniz mi?

4 Drapelere ütü izi yapmamaya özen gösterdiniz mi?

5 Ön eteği ütülediniz mi?

6
Süslemelerin altına havlu veya molton (yumuşak yünlü kumaş)
koyarak ve sadece buhar vererek ütülediniz mi?

7 Arka bedeni ve kuyruk kısmını ütülediniz mi?

8 Yan dikişleri ütülediniz mi?

9 Ütülenmiş kısımlar soğumadan kaldırmamaya özen gösterdiniz mi?

10 Ütülediğiniz gelinliği askıya astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz.
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3.2. Gelinlik Son Kontrol İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Gelinliği kişi veya cansız mankene
giydiriniz.

 Son kontrolü boy aynası karşısında
yapınız.

 Ön straples formunu kontrol ediniz.
 Ön kup formunu kontrol ediniz.

 Drapelerin duruşunu kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Arka straples formunu kontrol ediniz.
 Arka kup formunu kontrol ediniz.

 Yan dikişlerin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Fermuar ve agrafın düzgünlüğünü
kontrol ediniz.

 Kuyruk uzunluğunu ve duruşunu
kontrol ediniz.

 Süslemelerin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Gelinliği kişi veya cansız mankene giydirdiniz mi?

2 Ön straples formunu kontrol ettiniz mi?

3 Ön kup formunu kontrol ettiniz mi?

4 Drapelerin duruşunu kontrol ettiniz mi?

5 Arka straples formunu kontrol ettiniz mi?

6 Arka kup formunu kontrol ettiniz mi?

7 Yan dikişlerin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

8 Fermuar ve agrafın düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

9 Kuyruk uzunluğunu ve duruşunu kontrol ettiniz mi?

10 Süslemelerin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine dönerek
işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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