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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD167

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği

MODÜLÜN ADI Kombinezon-Jüpon Kalıbı

MODÜLÜN TANIMI
Kombinezon -jüpon kalıbı model analizinin, model uygulama,
açma ve şablon hazırlama işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL “Temel Beden Kalıpları I-II-III” modüllerini başarmış olmak

YETERLİK Kombinezon-jüpon kalıbı hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe
uygunolarak kombinezon-jüpon kalıpları hazırlayabileceksiniz

Amaçlar

1. Kombinezon kalıbını tekniğe uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.

2. Jüpon kalıbını tekniğe uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kâğıt, kalem, karton, silgi, çizim masası, eşel, pistole,
mazura, riga, cetvel aydınlık bir ortamda bulunmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda verilen ölçme araçları ile
ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz.

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tekstil hazır giyim sektöründe iç giyim alanında yaşanan teknolojik ve ekonomik
gelişmeler son yıllarda ülkemizde bu alanda kalifiye eleman ihtiyacını gündeme getirmiştir.
Kalifiye eleman ihtiyacı da ancak bu mesleğe yönelmiş insanlara verilecek meslekî eğitim ile
sağlanacaktır.

Tarihi en az insanlık tarihi kadar eski olan iç çamaşırı, yıllar içinde moda akımlarıyla
şekil değiştirerek çok çeşitli model ve kumaş özellikleriyle insanların beğenisine
sunulmuştur. İnsanlar önceleri dış giyimlerine daha çok önem verirken artık günümüzde iç
giyimlerine de en az dış giyimleri kadar önem vermekteler. Çünkü biliyoruz ki insanın iç
giyiminin güzelliği dış giyimine yansır.

İç giyimin tercihi hem sağlığımız hem de kıyafetlerimizin net görünmesi için
çok.önemlidir. Vücut hatlarına uygun seçilmiş bir iç giyim sağlıklı gelişim için önemli bir
etken olacaktır.

Bu modülle de kadın kombinezon ve jüpon kalıbını, şablon bilgilerini alarak yetişmiş
iş gücüne çok fazla ihtiyaç duyulan iç giyim sektöründe bu bilgilerinizi uygulamaya geçirme
şansına sahip olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine
uygun kombinezon kalıbı hazırlayabileceksiniz.

 Kombinezon kalıbında kullanılan modelleri inceleyiniz. Model belirlenirken
hangi özelliklerin göz önüne alındığını araştırınız.

1. KOMBİNEZON KALIBI

1.1.Kombinezon Model Analiz İşlemleri

MODEL ANALİZİ
Firma Adı: Ay
Ürün:Kombinezon Kalıbı

Beden Nu: 38
İş Nu:
Sayfa Nu:

Biçim Tanımlaması
 Saten kumaştan
 Verev kesim
 Ön bedende kuplu
 Arka beden sırta kadar açık
 Belde hafif oturan
 Etek ucuna evaze
 Ön ve arka ortası kumaş katı
 Biye askı
 Kup kenarları biye ile

temizlenecek

Model Resmi

Dikiş Payları
 Dikiş payı 1cm’dir.

Malzemeler

Kumaş:
 Çamaşırlık saten kumaş

 İp: Kumaş renginde iplik.


ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Parça Listesi
 2 adet ön yan
 2 adet arka yan
 1 adet ön
 1 adet arka
 2 adet askı

1.2. Kombinezon Model Uygulama İşlemleri

Çizim 1.2: Temel iç giyim çizimi
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Çizim 1.3: Kombinezon çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Ön

 Kombinezon modeli uygulamak
için 38 beden temel beden kalıbı
elde ediniz.

 Belirlediğiniz temel beden
üzerinden kopya alınız.
Kombinezon ve jüpon için temel
bedeni kalçadan 35 cm işaretleyip
kesiniz.

 Kopya alırken kaydırmamaya
dikkat ediniz.

 Temel bedeni kağıdınızın
kenarından 10 cm içeri girerek
kopyalarınızı yapıştırınız.

 Temel iç giyim kalıbı oluşturmak
için, her iki yan dikişten, göğüste
1,5cm, belde 0,5cm, kalçada
0,25cm içeri giriniz.

 Göğüs pensi genişliğini 2 katı
olarak çiziniz

 Bir çok modeli uygulamak için,
arka yaka oyuntusu ile koltuk
derinliği hatlarının ortasını bularak
arka ortasına dik çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Temel iç giyim kalıbından kopya
alınız.(model boyu=kalçadan
aşağıya35cm)

 Kağıdınızın kenarından 10cm içeri
girerek kopyalarınızı yapıştırınız.

 Ön: Ön ortası beden hattından
yukarıya 5cm işaretleyiniz

 Ön ortasına dik açı oluşturarak,
pense kadar çiziniz.

 Pensin diğer ucuna bu noktayı
taşıyınız.

 Cetvel ile ölçerek taşıyınız.

 Bu noktadan yana doğru 1cm
işaretleyiniz.

 Bu işaretlediğiniz nokta ile kol
altını pistole ile çiziniz.

 Bel pensinin ucunu etek ucuna
kadar ön ortasına paralel çiziniz.

 Arka: Arka ortası beden hattından
aşağıya 1cm işaretleyiniz.

 Bu nokta ile kol altını pistole ile
çiziniz

 Arka pens ucundan etek ucuna
kadar arka ortasına paralel çiziniz
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Temel beden üzerinden kopya aldınız mı?

2. Temel iç giyim kalıbı oluşturmak için, her iki yan dikişten,
göğüste 1,5cm, belde 0,5cm, kalçada 0,25cm içeri girerek temel iç
giyim kalıbını oluşturdunuz mu?

3. Ön bedende işlem basamaklarını takip ederek çizimi tekniğe
uygun yaptınız mı?

4. Ön ortasına dik açı oluşturarak pense kadar çizdiniz mi?

5. Pensin diğer ucuna bu noktayı taşıdınız mı?

6. Bu işaretlediğiniz nokta ile kol altını pistole ile çizdiniz mi?

7. Arka bedende işlem basamaklarını takip ederek çizimi tekniğe
uygun olarak gerçekleştirdiniz mi?

8. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?

9. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?

10 Çalışmalarınızı planlanan zamanlarda bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.



9

1.3. Kombinezon Kalıp Açma İşlemleri

Çizim 1.4: Kombinezon açma işlemi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Arka, arka-yan, ön-yan.ön parçaların
kopyalarını alınız.

 Kopyanızı iç çizgileri ile beraber
alınız.

 İşlem basamaklarını aynı zamanda
çizim üzerinden takip ediniz.

 Kup çizgilerinden kesiniz.  Makası dikkatli kullanınız.
 Kağıdınızın sağ kenarından 5cm girip ön

ortasını kenara paralel şekilde
yerleştiriniz.

 Ön yanı düz boy ipliğini ölçerek
yapıştırınız.

 Arka yanı düz boy ipliğini ölçerek
yapıştırınız.

 Arka bedeni düz boy ipliğini ölçerek
yapıştırınız.

 Arka, arka-yan, ön-yan, ön parçaların bel
kenarlarından 0,5cm girerek pistole ile
düzgün çiziniz.

 Arka etek ucunda 2cm dışarı işaretleyip
bu noktayı kalça ile birleştiriniz.

 Arka yanda kup dikişinin kenarını 2cm
dışarı işaretleyip bu noktayı kalça ile
birleştiriniz.

 Arka yanda yan dikişin kenarını 3cm
dışarı işaretleyip bu noktayı kalça ile
birleştiriniz.

 Ön-yanda yan dikişin kenarını 3cm
dışarı işaretleyip bu noktayı kalça ile
birleştiriniz.

 Ön yanda kup dikişinin kenarını 2cm
dışarı işaretleyip bu noktayı kalça ile
birleştiriniz.

 Ön etek ucunda 2cm dışarı işaretleyip bu
noktayı kalça ile birleştiriniz.

 Düz boy ipliği işaretini verev olarak her
parçaya işaretleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Model uygulanmış beden üzerinden ön, ön-yan, arka, arka-

yan beden kopyalarını aldınız mı?
2. Ön beden açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek

tekniğe uygun yaptınız mı?
3. Ön-yan açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek tekniğe

uygun yaptınız mı?
4. Arka beden açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek

tekniğe uygun yaptınız mı?
5. Arka yan açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek

tekniğe uygun yaptınız mı?
6. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?

7. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?

8. Çalışmalarınızı planlanan zamanlarda bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız. Yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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1.4. Kombinezon Şablon Çizim İşlemleri

Çizim 1.5: Kombinezon şablon çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kombinezon parçalarının kopyalarını
alınız.

 Kombinezon kopyalarını almadan önce
kalıpları kontrol ediniz.

 Açma işlemlerinde olduğu gibi kopyaları
kağıda yapıştırınız.

 Arka beden arka ortası hariç her yana
1cm pay çiziniz.

 Arka yan parçasının her kenarına 1cm
pay çiziniz.

 Ön yan parçasının her kenarına 1cm pay
çiziniz.

 Ön beden ön ortası hariç her yana 1cm
pay çiziniz.

 Çıt işaretlerini işaretleyiniz.

 Gerekli bütün yazı ve işaretleri yazınız.

 Düz boy ipliklerinin verev olduğunu
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Ön-yan bedenin tüm kenarlarına 1cm dikiş payını

tekniğe uygun olarak çizdiniz mi?
2. Ön bedende, ön ortası hariç tüm kenarlara 1cm dikiş

payını tekniğe uygun olarak çizdiniz mi?
3. Arka bedende arka ortası hariç tüm kenarlara 1cm

dikiş payını tekniğe uygun olarak çizdiniz mi?
4. Arka-yan bedenin tüm kenarlarına 1cm dikiş payını

tekniğe uygun çizdiniz mi?
5. Şablon üzerinde olması gereken yazıları ve işaretleri

eksiksiz ve doğru olarak gösterdiniz mi?

6. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

7. Zamanı düzenli kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız. Yoksa diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve kazanılan beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında jüpon kalıbını tekniğe uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

 Jüpon üretimi yapan iç giyim firmalarından seri çizim tekniklerini araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. JÜPON KALIBI

2.1. Jüpon Model Analiz İşlemleri

MODEL ANALİZİ
Firma Adı: Ay
Ürün: Jüpon Kalıbı

Beden Nu: 38
İş Nu:
Sayfa Nu:

Biçim Tanımlaması

 Saten kumaştan
 Verev kesim
 Etek ucuna evaze
 Ön ve arka ortası kumaş katı
 Kemerli

Dikiş Payları

 Dikiş payı 1cm’dir.

Malzemeler

 Kumaş: Çamaşırlık saten kumaş.

 İp: Kumaş renginde iplik

Model Resmi

Çizim 2.1: Model resmi Parça Listesi
 2 adet ön
 2 adet arka
 1 adet kemer

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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2.2. Jüpon Model Uygulama İşlemleri

Çizim 2.2: Jüpon çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Ön

 Temel iç giyim kalıbından kopya alınız. (model boyu=kalçadan aşağıya35cm)

 Kağıdınızın kenarından 10cm içeri
girerek kopyalarınızı yapıştırınız.

 Ön: Bel pensinin ucunu etek ucuna kadar
ön ortasına paralel çiziniz

 Arka: Arka pens ucundan etek ucuna
kadar arka ortasına paralel çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Temel iç giyim üzerinden kopya aldınız mı?

2. Ön bedende işlem basamaklarını takip ederek çizimi tekniğe
uygun çizdiniz mi?

3. Arka bedende işlem basamaklarını takip ederek çizimi tekniğe
uygun yaptınız mı?

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?

5. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanlarda bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız. Yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.3. Jüpon Kalıp Açma İşlemleri

Çizim 2.3: Jüpon açma işlemi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Arka- ön parçaların kopyalarını alınız.  Kopyanızı iç çizgileri ile beraber alınız.
 İşlem basamaklarını aynı zamanda çizim

üzerinden takip ediniz.
 Arka- ön parçaların etek ucundan

başlayıp pens kenarlarından kesiniz.
 Kağıdın sağ kenarından girerek düz

cetvel ile kenara paralel çizgi çiziniz, 20
açıklık bırakıp 2. çizgiyi çiziniz.

 1.çizginin alt kenarına sağa ve sola 3,5
cm işaretleyiniz.

 Çizginin kenarına ön orta pens kenarını
getirerek etek ucundaki işarete dikkat
ederek yapıştırınız.

 Çizginin kenarına ön orta pens kenarını
getirerek etek ucundaki işarete dikkat
ederek yapıştırınız.

 2.çizginin alt kenarına sağa ve sola
3,5cm işaretleyiniz.

 2.çizginin kenarına arka orta pens
kenarını getirerek etek ucundaki işarete
dikkat ederek yapıştırınız.

 2.çizginin kenarına arka yan pens
kenarını getirerek etek ucundaki işarete
dikkat ederek yapıştırınız.

 Arka ortası dikişe 4cm açma işareti ile
kalçayı birleştiriniz.

 Arka yan dikişe 6 cm açma işareti ile
kalçayı birleştiriniz.

 Ön ortası dikişe 4cm açma işareti ile
kalçayı birleştiriniz.

 Ön yan dikişe 6cm açma işareti ile
kalçayı birleştiriniz.

 Düz boy ipliği işaretini verev olarak her
parçaya işaretleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Model uygulanmış beden üzerinden ön, , arka beden

kopyalarını aldınız mı?

2. Ön beden açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek tekniğe

uygun yaptınız mı?

3. Ön yan açma işlemlerini işlem sırasını takip ederek tekniğe

uygun yaptınız mı?

4. Arka beden açılım işlemlerini işlem sırasını takip ederek

tekniğe uygun yaptınız mı?

5. Arka yan açma işlemlerini işlem sırasını takip ederek tekniğe

uygun yaptınız mı?

6. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?

7. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?

8. Çalışmalarınızı planlanan zamanlarda bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.Yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz.
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2.4. Jüpon Şablon Çizim İşlemleri

Çizim 2.4: Jüpon şablon çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kombinezon parçalarının kopyalarını
alınız

 Kombinezon kopyalarını almadan önce
kalıpları kontrol ediniz.

 Açma işlemlerinde olduğu gibi kopyaları
kağıda yapıştırınız.

 Arka bedende her kenara 1cm pay
çiziniz.

 Ön bedende her kenara 1cm pay çiziniz

 Bel ölçüsünü ölçerek 60 cm kemer
çiziniz. Düğme kenarına 1cm, ilik
kenarına 4cm pay çiziniz.

 Yanda fermuar veya astardaki gibi
boşluk bırakabilirsiniz.

 Çıt işaretlerini işaretleyiniz.

 Gerekli bütün yazı ve işaretleri yazınız.

 Düz boy ipliklerinin verev olduğunu
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ön bedende, tüm kenarlara 1cm dikiş payını tekniğe

uygun olarak çizdiniz mi?

2. Arka bedende tüm kenarlara 1cm dikiş payını tekniğe

uygun olarak çizdiniz mi?

3. Kemerin tüm kenarlarına 1cm dikiş payını tekniğe

uygun olarak çizdiniz mi?

4. Şablon üzerinde olması gereken yazıları ve işaretleri

eksiksiz ve doğru olarak gösterdiniz mi?

5. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

6. Zamanı düzenli kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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