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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD228

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Kadın Terziliği

MODÜLÜN ADI Gelinlik Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül; gelinlik prova işlemleri, dikim işlemleri ile son
ütü ve son kontrol işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Gelinlik Dikimi I” modülünü başarmış olmak

YETERLİK Gelinlik dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun
olarak gelinlik dikebileceksiniz.

Amaçlar

1. Gelinlik dikim işlemlerini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

2. Gelinlik son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite
niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Gelinlik süsleme gereçleri, dikiş makinesi, toplu iğne,
mezura, cetvel, makas, çizgi taşı, ütü, ütü malzemeleri, kol
tahtası, kambur, tela, dikiş ipliği, kapama gereçleri, kesilmiş
giysi parçaları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tüm toplumlarda evliliğe ayrı bir önem verilir. Evliliğin gerçekleştiği bu özel gün ise
yeni bir hayata atılan ilk adımdır. Her genç kız bu günün hayalini kurar. Bu hayalinin
gerçekleşeceği günün de çok özel olmasını ister. Gelinlik, bu özel günde genç kızın
mutluluğunu simgeler.

Evlenirken giyilen gelinlik; bu özel güne uygun olarak tül, dantel, organze, saten, ipek
ve şifon gibi fantezi kumaşlardan hazırlanan, çeşitli model ve süslemelerle özellikler
kazandırılmış bir giysidir. Bu giysi duvak, çiçek ve çanta gibi aksesuarlarla tamamlanır.

Bu modül, giyim sektöründe çalışmak isteyenlere gelinlik dikimi ile ilgili bilgi, beceri
ve uygulamalar konusunda kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Gelinlik Dikimi I modülünde gelinliğin kesimi, dikim öncesi hazırlık işlemleri ile 1.
prova işlemlerini yaptınız. Gelinlik Dikimi II modülünde ise 2. prova işlemleri, gelinliğin
dikimi, son ütü ve son kontrol işlemlerini başarıyla yapabileceksiniz.

Edindiğiniz bilgilerle gelinlik üretimi yaparak özel anlara katkıda bulunabilirsiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda gelinlik dikim
işlemlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

 Gelinlik dikiminde kullanılan yardımcı malzemeleri araştırınız. Araştırmanızı

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GELİNLİK DİKİMİ II

1.1. Gelinlik 2. Prova-Kontrol İşlemleri

1.1.1. Gelinliği 2.Provaya Hazırlama İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Dantel kaplaması yapılmış beden
parçalarının yan dikişlerine makine
çekiniz.

 Birleştirirken çıtların karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Dikişleri birleştirirken dantelin
boncuklarının kırılmaması için
dikişlere gelen noktalardaki
boncukları sökmeyi unutmayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yan dikişleri arka ortasına doğru
ütüleyiniz.

 Ütüleme işlemini tersten yapmaya
dikkat ediniz.

 Bedenin yüzünde dikişin düzgün
açılıp açılmadığını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Askıları ön bedende provada
belirlenen yerlere dikiniz.

 Askıları sadece ön bedene dikmeye
özen gösteriniz.

 Beden astarının dikiş paylarını ikiye
açarak ütüleyiniz.

 Bu işlemle gelinliğin bedeninin
duruşunun düzgünlüğünü sağlamış
olacaksınız.

 Ön ortasına baleni yerleştirerek iki
tarafından makine çekiniz.
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 Arka kup, yan dikiş, ön kupta dikişi
ortalayarak balenleri yerleştirip iki
tarafından makine çekiniz.

 Balen sert bir malzeme olduğu için
makinede uygun makine iğnesi
seçmeye dikkat ediniz.

 Baleni astarın yaka ve etek ucundaki
dikiş paylarının içine girmeyecek
şekilde dikmeye dikkat ediniz.

 Balen dikilmiş astarı ütüleyiniz.

 Ütü sıcaklık ayarına dikkat ediniz.

 Lişetleri kol altına yerleştirerek
makine çekiniz.

 Lişetlerin yan dikiş üzerinde olmasına
özen gösteriniz.

 Lişetleri astarın yüzüne yerleştirmeye
dikkat ediniz.

 Beden ile astarı yüz yüze gelecek
şekilde iğneleyiniz.

 Beden ile astarı birbirine iğnelerken
bütün dikişlerin üst üste gelmesine
özen gösteriniz.
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 Yaka kısmına makine çekiniz. Fazla
payları keserek çeviriniz.

 Birleştirirken fermuar açıklığını ve
etek ucunu açık bırakmayı
unutmayınız.

 Fazla payları paralel olarak kesmeye
dikkat ediniz.

 Payları astara doğru yatırarak çıma
çekiniz.

 Çıma dikişinin kenara paralel
olmasına özen gösteriniz.

 Dikiş ayarının düzgün olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Bedenin arka ortası ve etek ucuna astar
ile birlikte 0,5 cm’ den makine çekiniz.

 Etek ve astarını birleştirerek belde 0,5
cm’ den makine çekiniz.

 Arka ortası ve yan dikişlerin karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.

 Etek uçlarına ve üst etek yırtmaç
kenarlarına ayrı ayrı overlok çekiniz.

 Overlok çekerken payları
kestirmemeye dikkat ediniz.
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 Etekle bedeni yüz yüze yerleştirerek
dikiniz.

 Etekle bedeni birleştirirken yan
dikişlerin karşılıklı gelmesine dikkat
ediniz.

 Hazırlanan gelinliği ütüleyiniz.

 Ütü ve ütü malzemelerinin temiz
olmasına özen gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Bedenin yan dikişlerine tekniğe uygun makine çektiniz mi?

2
Yan dikişleri arka ortasına doğru yatırarak düzgün ütülediniz
mi?

3 Askıları ön bedende, provada belirlenen yerlere diktiniz mi?

4 Beden astarının dikiş paylarını ikiye açarak ütülediniz mi?

5
Ön ortasına baleni yerleştirerek iki tarafından düzgün makine
çektiniz mi?

6
Arka kup, yan dikiş, ön kupta dikişi ortalayarak balenleri
yerleştirip iki tarafından makine çektiniz mi?

7
Baleni astarın yaka ve etek ucundaki dikiş paylarının içine
girmeyecek şekilde diktiniz mi?

8 Lişetleri kol altına yerleştirerek makine çektiniz mi?

9 Beden ile astarı yüz yüze gelecek şekilde iğnelediniz mi?

10
Beden ile astarı birbirine iğnelerken bütün dikişlerin üst üste
getirdiniz mi?

11 Bedenin yaka kısmına makine çektiniz mi?

12 Yaka kısmındaki fazla payları düzgün keserek çevirdiniz mi?

13 Bedende payları astara doğru yatırarak çıma çektiniz mi?

14
Bedenin arka ortası ve etek ucuna astar ile birlikte 0,5 cm’ den
makine çektiniz mi?

15
Etek ve astarını birleştirerek belde 0,5 cm’ den düzgün makine
çektiniz mi?

16
Etek uçlarına ve üst etek yırtmaç kenarlarına ayrı ayrı overlok
çektiniz mi?

17 Etekle bedeni tekniğe uygun birleştirdiniz mi?

18 Gelinliği ütülediniz mi?

19 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

20 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

21 Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.1.2. Gelinlik 2. Prova İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 2. provaya hazırladığınız gelinliği giydiriniz.  Jüpon giydirmeyi

unutmayınız.
 Ön ortası ve yan dikişlerin

yerlerinde olduğunu kontrol
ediniz.

 Arka ortasında fermuar yerini iğneleyiniz.

 Provayı ayna karşısında
yapınız.

 Arkada askı boyunu ayarlayarak iğneleyeniz.
 Modelde, müşteri isteği

doğrultusunda etek yırtmaç
açıklığının genişletilmesine
karar verilmiştir. Bu
düzeltme ile ilgili işlemler,
Uygulama Faaliyeti-3’te
anlatılmıştır.



UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön yaka açıklığı, bedenin vücuda oturuşu, bel
ile eteğin birleşme yeri, dantel netliği, yırtmaç
açıklığı ve etek boyu kontrollerini yapınız.

 Potluk, gerginlik veya bolluk varsa gerekli
düzeltmeleri yapınız.

 Prova işlemi sırasında müşteri
isteklerini göz önünde
bulundurmaya özen
gösteriniz.

 Provayı yarım bedende
yapmayı unutmayınız.

 Arka yaka açıklığı, bedenin vücuda oturuşu,
bel ile eteğin birleşme yeri, dantel netliği,
fermuar yeri, kuyruk uzunluk ve duruş
kontrollerini yapınız.

 Potluk, gerginlik veya bolluk varsa gerekli
düzeltmeleri yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 2. provaya hazırladığınız gelinliği kişiye giydirdiniz mi?

2 Arka ortasında fermuar yerini düzgün iğnelediniz mi?

3 Arkada askı boyunu ayarlayarak düzgün iğnelediniz mi?

4
Ön yaka açıklığını, bedenin vücuda oturuşunu, bel ile eteğin
birleşme yerini model özelliğine göre kontrol ettiniz mi?

5
Dantel netliğini, yırtmaç açıklığını ve etek boyunu model
özelliğine göre kontrol ettiniz mi?

6
Arka yaka açıklığını, bedenin vücuda oturuşunu, bel ile eteğin
birleşme yerini model özelliğine göre kontrol ettiniz mi?

7
Dantel netliğini, fermuar yerini, kuyruk uzunluk ve duruşunu
model özelliğine göre kontrol ettiniz mi?

8 Varsa potluk, gerginlik, bollukları düzelttiniz mi?

9 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
10 Araç-gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.1.3. Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Gelinliği kişinin üzerinden çıkartınız.  Gelinliği çıkartırken alınan işaretlerin

kaybolmamasına dikkat ediniz.
 Fermuar yerini aldığınız işaretlerden

çiziniz.
 Bedende potluk, gerginlik veya bolluk

tespit ettiyseniz aldığınız işaretleri diğer
tarafa geçiriniz.

 Karşılaştırma için sabunla çizme veya
teyelleme yöntemlerinden birini tercih
etmeye dikkat ediniz.

 Etek yırtmacında aldığınız düzeltme
işaretlerini diğer tarafa geçiriniz.

 Yırtmaç kıvırma yerini belirleyerek
fazla payı kesiniz.

 Kıvırma için yeterli payı bırakmaya
dikkat ediniz.

 Güvenlik kurallarına uymaya dikkat
ediniz.

 İhtiyaç duyulursa prova sayısının
artırılabileceğini unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Gelinliği kişinin üzerinden dikkatlice çıkardınız mı?

2 Fermuar yerini aldığınız işaretlerden çizdiniz mi?

3
Bedende potluk, gerginlik veya bolluk tespit ettiyseniz aldığınız
işaretleri diğer tarafa tekniğe uygun geçirdiniz mi?

4
Etek yırtmacında aldığınız düzeltme işaretlerini diğer tarafa
düzgün olarak geçirdiniz mi?

5 Yırtmaç kıvırma yerini belirleyerek fazla payı kestiniz mi?
6 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
7 Araç-gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.2. Gelinlik Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Askıları arka bedene dikiniz.

 Dikiş ayarını kontrol ediniz.
 Askının, provada belirlenen yerinden

kaymamasına özen gösteriniz.

 Arka ortasına overlok çekiniz.

 Kumaşı kestirmemeye dikkat ediniz.
 Tüm payların (kumaş, astar, dantel)

overlok dikişine girmesine dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gizli fermuarı arka ortasına
yerleştirerek dikiniz.

 Gizli fermuar ayağını kullanarak
dilmeye dikkat ediniz.

 Fermuarın sonunda fazla gelen kısmı
keserek sağlamlaştırınız.

 Fermuar dikişinin sonunda
sağlamlaştırmayı unutmayınız.

 Temiz çalışmaya özen gösteriniz.

 Fermuarın üst kısmındaki payı içe
kıvırarak elde tutturunuz.
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 Etek uçlarına overlok dikişinin
kenarından kıvırarak çıma çekiniz.

 Çıma dikişinin paralelliğine dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Askıları arka bedene düzgün olarak diktiniz mi?

2 Arka ortasına doğru olarak overlok çektiniz mi?

3
Gizli fermuarı arka ortasına yerleştirerek tekniğe uygun diktiniz
mi?

4
Fermuarın sonunda fazla gelen kısmı keserek sağlamlaştırdınız
mı?

5
Fermuarın üst kısmındaki payı içe kıvırıp düzgün olarak
tutturdunuz mu?

6
Etek uçlarına overlok dikişinin kenarından kıvırarak çıma
çektiniz mi?

7 Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?
8 Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

9 Araç- gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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1.3. Gelinlik Süsleme İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Süsleme için dantelin kenarını düzgün
bir şekilde keserek çiçekleri çıkarınız.

 Çiçekleri koparmadan çıkarmaya özen
gösteriniz.

 Kestiğiniz çiçek şeridini yaka çevresi,
askılar ve kol oyuntusuna iğneleyiniz.

 Çiçekleri tek olarak kesip yaka, askı ve
kol oyuntusunu süsleyebileceğinizi
unutmayınız.

 Çiçekleri yaka, askı ve kol oyuntusuna
şekline göre yerleştirmeye dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çiçekleri dikiş belli olmayacak şekilde
elde tutturunuz.

 Uygun dikiş iğnesi seçmeye özen
gösteriniz.

 Kestiğiniz çiçek şeridini beden ve
eteğin birleşme hattına iğneleyiniz ve
dikiş belli olmayacak şekilde elde
tutturunuz.

 Şekline göre yerleştirmeye dikkat
ediniz.

 Kestiğiniz şeritlerden bir çiçek
oluşturarak yırtmacın üst noktasına
yerleştirip elde tutturunuz.
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Duvak

 Duvak için istenilen uzunlukta tül
kesiniz ve çevresine satenden biye
geçiriniz.

 Kestiğiniz tülü ikiye katlayarak ortasına
büzgü için çift sıra makine çekiniz.

 Makine dikiş adımının büyük ayarda
olmasına dikkat ediniz.

Taç

 Hazır tacın üzerine kesilen çiçek
şeritlerinden tutturunuz.
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Takı Kesesi

 Takı kesesi için saten kumaştan 50 cm
çapında bir daire kesiniz ve etrafına
overlok çekiniz.

 Kesenin tersine kenardan 10 cm içeriye
kurdeleden tünel dikiniz.

 Biyeyi geçirmek için tünel hattında
kesenin yüzüne çıt atınız.

 Bağcık için yeterli uzunlukta biye
hazırlayınız.

 Dantelden kestiğiniz çiçeklerle keseyi
süsleyiniz.

 El dikişlerinin görünmemesine dikkat
ediniz.

 İçine elyaf koyunuz, biyesini geçirerek
takı kesesini hazırlayınız.

 Jüpon
 Gelinliğin boyuna göre tülden

genişletilmiş bir etek hazırlayınız.

 25cmx200cm ölçülerinde 4 adet tül
keserek bir kenarına büzgü dikişi
yapınız.
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 Büzdüğünüz parçaları kalça hattından
başlayarak eşit aralıklarla yerleştirip
tülden hazırlanan eteğe dikiniz.

 Tülden balen enine göre 3 adet şerit
kesiniz.

 Birinicisi etek ucunda olacak şekilde
kalçaya kadar eşit aralıklarla tünelleri
yerleştiriniz.

 Yapılan tünellere balenleri geçiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek

değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Dantelin kenarını düzgün bir şekilde keserek çiçekleri çıkardınız
mı?

2. Çiçek şeridini yaka çevresi, askılar ve kol oyuntusuna iğnelediniz
mi?

3. Çiçekleri dikiş görünmeyecek şekilde elde tutturdunuz mu?

4. Kestiğiniz çiçek şeridini beden ve eteğin birleşme hattına
iğnelediniz mi?

5. Bel hattında dikiş belli olmayacak şekilde elde tutturdunuz mu?

6. Kestiğiniz şeritlerden bir çiçek oluşturarak yırtmacın üst noktasına
yerleştirip elde tutturdunuz mu?

7. Duvak için istenilen uzunlukta tül kestiniz mi?

8. Duvağın çevresine satenden biye geçirdiniz mi?

9. Kestiğiniz tülü ikiye katlayarak ortasına büzgü için çift sıra
makine çektiniz mi?

10. Hazır tacın üzerine kesilen çiçek şeritlerinden tutturdunuz mu?

11. Takı kesesi için saten kumaştan 50 cm çapında daire kestiniz mi?

12. Kesenin etrafına overlok çektiniz mi?

13. Kesenin tersine kenardan 10 cm içeriye kurdeleden tünel diktiniz
mi?

14. Tünel hattında kesenin yüzüne çıt attınız mı?

15. Bağcık için yeterli uzunlukta biye hazırladınız mı?

16. Dantelden kestiğiniz çiçeklerle keseyi süslediniz mi?

17. Gelinliğin boyuna göre tülden genişletilmiş etek hazırladınız mı?

18. 25cmx200cm ölçülerinde 4 adet tül keserek bir kenarına büzgü
dikişi yaptınız mı?

19. Büzdüğünüz parçaları kalça hattından başlayarak eşit aralıklarla
yerleştirip tülden hazırlanan eteğe diktiniz mi?

20. Tülden balen enine göre 3 adet şerit kestiniz mi?

21. Birincisi etek ucunda olacak şekilde kalçaya kadar eşit aralıklarla
tünelleri yerleştirdiniz mi?

22. Yapılan tünellere balenleri geçirdiniz mi?

23. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
24. Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.



24

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında gelinlik son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Gelinlik dikimi yapan atölyelere giderek son ütü ve son kontrol işlemlerinin

nasıl yapıldığını araştırınız.

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GELİNLİK SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

2.1. Gelinlik Son Ütüleme İşlemleri

Ütüleme işlemi, başarılı dikiş dikmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kusursuz bir sonuca
ulaşmanın en iyi yolu her dikilen parçanın dikkatlice ütülendikten sonra kontrol edilmesidir.

Son ütü işlemi, bazı kumaş ve model özelliğinden dolayı yapılmayabilir. Ürün asılarak
muhafaza edilerek formunun bozulmaması sağlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Etek astarının arkasını ütüleyerek
kırışıklıklarını düzeltiniz.

 Tüm dikişlerin düzgün açılmasına
özen gösteriniz.

 Dantel kaplı ön etek astarının yan
dikişlerini ütüleyiniz.

 Dantele zarar vermemeye dikkat
ediniz.

 Eteği ütüleyiniz.  Ön etekte yırtmaç kenarlarını
ütülememeye dikkat ediniz.

 Arka ortada fermuar yerini ütüleyiniz.

 Dantele zarar vermemeye dikkat
ediniz.

 Duvağı ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2. Gelinlik Son Kontrol İşlemleri

2.2.1. Duruş Formu Kontrolü

Duruş formu kontrolü, ürünün görünüşünün ve kişi üzerindeki duruşunun
değerlendirildiği kontroldür.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Gelinliği giydiriniz.  Dikilmiş gelinliği kişiye

giydirebileceğiniz gibi kişi ölçülerine
göre hazırlanmış manken üzerine de
giydirebileceğinizi unutmayınız.

 Bedenin görünüşünü kontrol ediniz.
 Yırtmaç ve kuyruğun görünüşünü

kontrol ediniz.

 Arka eteğin kuyruk duruşunu kontrol
ediniz.

 Fermuar duruşunu kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



27

 Gelinlik boyunu kontrol ediniz.

 Tüm aksesuarlarla birlikte gelinliğin
genel görünüşünü ayna karşısında
kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Bedenin görünüşünü istenilen niteliklere göre kontrol ettiniz mi?

2 Yırtmaç ve kuyruğun görünüşünü istenilen niteliklere göre
kontrol ettiniz mi?

3 Arka eteğin kuyruk duruşunu istenilen niteliklere göre kontrol
ettiniz mi?

4 Fermuar duruşunu kontrol ettiniz mi?

5 Gelinlik boyunu kontrol ettiniz mi?

6 Tüm aksesuarlarla birlikte gelinliğin genel görünüşünü ayna
karşısında kontrol ettiniz mi?

7 Araç-gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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2.2.2. Dikiş Kontrolü

Gelinlik dikiş aşamaları sırasında ve gelinlik bittikten sonra dikiş ve kontrolü yapılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Gelinliği düzgün bir yüzey üzerine

seriniz.
 Gelinliğin yan dikişlerini kontrol ediniz.
 Bedenin kup dikişlerini kontrol ediniz.
 Arka orta ve fermuar dikişini kontrol

ediniz.
 Beden ve etek birleşme hattındaki

dikişleri kontrol ediniz.
 Etek ucu dikişini kontrol ediniz.

 Dikiş düzgünlüğüne ve dikişlerde
katlanma olup olmadığına dikkat ediniz.

 Süsleme dikişlerini kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet
Hayı

r
1 Gelinliği düzgün bir yüzey üzerine serdiniz mi?

2 Gelinliğin yan dikişlerini kontrol ettiniz mi?

3 Bedenin kup dikişlerini kontrol ettiniz mi?

4 Arka orta ve fermuar dikişini kontrol ettiniz mi?

5 Beden ve etek birleşme hattındaki dikişleri kontrol ettiniz mi?

6 Etek ucu dikişini kontrol ettiniz mi?
7 Süsleme dikişlerini kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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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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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Fantazi elbise dikimi yapan terzilerin katalogları

 Çeşitli moda dergileri

 İnternette yayımlanan, Megep projesi kapsamında hazırlanan giyim modülleri

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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KAYNAKÇA

 İmaj Moda Evi Altıparmak, Bursa.

 YURTTAŞ Leyla, Giyim Uygulama Ders Notları.

KAYNAKÇA


