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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD540

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Endüstriyel Örme

MODÜLÜN ADI Düz Örme Elbise Dikimi

MODÜLÜN TANIMI
Düz örme elbise kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol
işlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Kazak Dikimi I-II modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK Düz örme elbise dikimini yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında kalite niteliklerine uygun, düz
örme elbise dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kalite niteliklerine uygun olarak elbise kesimi

yapabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun düz örme elbise dikimi yapabileceksiniz.
3. Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme elbise son ütüsü

ve son kontrol işlemlerini yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

İğne, toplu iğne, dikiş ipliği, makas, çizgi taşı ve dikim
makineleri aydınlık bir ortamda hazır bulundurulmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları
ile değerlendirileceksiniz.

İ

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüz insanının giyim ihtiyaçları çok çeşitlilik kazanmıştır. Artık çok klasik ve
sade modeller insanlara cazip gelmemeye başlamıştır. İnsanlar hep daha farklıyı, daha güzeli
elde etme çabası içindedir. Bu da üreticileri düz örme giysilerin farklı modellerini üretmeye
sevk etmiştir.

Bununla birlikte modada söz sahibi olan sektör çalışanları daha cazip satın alma
imkânları içeren, daha özellikli modeller üretme gayreti içindedirler. Bunu yapabilmekte hiç
kuşkusuz ki önemli bir teknik ve teknolojik donanımı gerektirmektedir.

Elinizde bulunan bu modül, var olan bilgi ve becerilerinize, ilginiz oranında katkıda
bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu modüldeki bilgi ve becerileri uygulayarak düz örme elbise dikimini
öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
istenilen kalite niteliklerine uygun olarak elbise kesim işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Sektörde üretilen elbise modellerini kesim işlemleri ile beraber inceleyiniz ve
model analizi yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DÜZ ÖRME ELBİSE KESİMİ

1.1. Model Analiz İşlemleri

MODEL ANALİZİ
FİRMA ADI : BEDEN NU: M İŞ NU:

SAYFA NU:
ÜRÜN: Düz örme elbise TARİH: SEZON:

GRAFİK ÇİZİMİ MODEL ANALİZİ

 Elbise 12 numara(gg) örgü
makinesinde çelik örgü
tekniğinde örülmüştür. Fantezi
bir elbisedir. Kolları tülden
yapılmış ve kol ağızları ile
yaka ve omuz kısmına 1/1
bant geçirilerek
temizlenmiştir.

ÖLÇÜLER PARÇA LİSTESİ
A Beden Boyu 133
B Beden Eni(Göğüs ½ ) 41
C Bel Genişliği ½ 38
D Kalça Genişliği 49
E Ön uzunluk 43
F Arka uzunluk 41
G Omuzdan omuza 38

 2 adet ön parça
 2 adet arka parça
 2 adet kol parçası (tülden)
 Yaka ve kol bantı

Alınacak Malzemeler
 Fermuar
 İnci (süslemek için)

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
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H Kol Evi 20,5
I Kol Boyu 55
İ Kol Eni 19
J Kol Ağzı 15
K Etek Ucu ½ 65
 Ölçüler cm cinsinden verilmiştir.

MALZEME ÖRNEKLERİ
Örgü Örneği Bant Örneği İplik Örneği

1.2.1. Asgari Çalışma Talimatı Hazırlama İşlemleri Dikişler

 Dikim planı tamamen dikilecek elbisenin model özellikleri dikkate alınarak
düzenlenmelidir.

 Remayöz makinesine, dikim ipliği olarak kullanılmak üzere elbisenin
örülmesinde kullanılan örme ipliklerinden takılır. Overlok makinesine de aynı
ipliklerin yanı sıra aynı renkte merserize iplik takılır.

 Birleştirme dikişlerinde parçanın şekline göre birleştirme yapılacağı için may
takibi yapılmayacaktır.

 Dikimde tek çağanozlu remayöz makinesi kullanılacaksa dikişin bitiminde
ipliğin düğüm yapılarak sökülmesi önlenmelidir.

 Remayöz makinesinin çalışma yönü dikkate alınmalı dikim esnasında alt ve üst
siperler kapalı tutulmalıdır.

 Elbisenin kolları tülden yapılacaktır. Kol altı birleştirilmeyecek sadece kolların
kenarına overlok çekilecektir. Kol ağızlarına bant geçirilecektir.
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1.2.2. Ütüleme

 Ütü işleminde dikişlerde parlama yapmadan dikiş hatlarının net bir görüntüye
kavuşturulması sağlanmalıdır.

 Ütüleme işlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmalıdır.

1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme İşlemleri

Kalite nitelikleri formunda dikişlerin ya da ürün üzerinde yapılan çalışmaların olması
gereken ölçüleri ve toleransları verilir. Bu formdaki ölçülere göre ürünlerin kalite kontrolü
yapılır.

Düz örme kumaşların esnekliğinden dolayı toleransları kolaylıkla tutturmak
mümkündür.

KALİTE NİTELİKLERİ
Ürün: Düz Örme Elbise
İşlem Basamağı:

Kalite Niteliği
Tolerans

No
Tanımlama Standart

+ -
Overlok çekim düzgünlüğü 0 0 0
Remayöz çekim düzgünlüğü 0,5 0,5 0,5
Beden genişliği 1 1 1
Beden boy uzunluğu 1 1 1
Kol genişliği 1 1 1
Kol uzunluğu 1 1 1
Kol ağzı genişliği 1 1 1

Kontrol edildi Tarih
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1.4. Kesim Öncesi Hazırlık İşlemleri

Üretimi yapılacak elbise yarı fantezi bir elbisedir. Kolları tülden hazırlanıp bedene
monte edilecektir. Kol ağızlarına ve bedenin üst tarafına bant geçirilecektir. Etek ucunda ise
içeri doğru kıvırma işlemi yapılır. Örgünün etek uçlarına bant örülmemiştir. Kumaş bütün
olarak örülmüştür. Kesim işleminde de elbisenin ön ve arka parçaları kavisli bir özelliğe
sahip olduğu için may takibi yapılarak kesilmeyecektir.

1.4.1. İlk Kontrol

Elbise kumaşı kontrol edilir. Kalite standartlarına uymayan nitelikteki parçalar ayrılır.
Kirli, lekeli, renk farklılığı olan, tuşesi uygun olmayan, örgü ve iplik hataları olanlar
kullanılmaz.

1.4.2. Komple Beden Eşleştirme

Kesim işleminden sonra elbiseyi oluşturan ön ve arka parçalar birbiri ile eşleştirilir.
Kollar da ayrıca tülden kesilerek beden büyüklüklerine göre eşleştirilir.

1.4.3. Kumaşın Ütülenmesi

Düz örme kumaş ütülenirken ütü masasına düz ilmek doğrultusunda yerleştirilmeli,
fazla bastırılmadan buhar verilerek ütülenmelidir. Ütü sıcaklığı ayarlanırken örgü ipliğinin
cinsi dikkate alınmalıdır.

1.4.4. Kumaşın Katlanması

Elbise kumaşı ince örgü makinesinde örüldüğü ve model özelliğine göre asimetrik ve
bedene oturan bir özelliği olduğu için diğer düz örme kumaşlarda yapılanın aksine may
takibi yapılarak kesim yapma kuralına göre kesilmeyecektir. Bu yüzden beden parçalarının
may takibi yapılarak katlanmasına gerek yoktur. Toplu kesim yapılarak elektrikli bıçakla
kesilmesi mümkündür.
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1.5. Elbise Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
 Kumaşların kontrollerini yapıp ütüye

hazırlayınız
 Kaçık ve patlak kumaşlara dikkat

ediniz. Kumaşlar çelik örgü tekniği
ile örüldüğünden teyele gerek
olmayacaktır. Çelik örgü kıvrılma
yapmaz.

 Bedenleri ütüleyiniz.  Düz ilmek doğrultusunda
bastırmadan, buhar vererek
ütülemeye dikkat ediniz.

 Bantları ütüleyiniz.  Fazla buhar vermeden ve fazla
bastırmadan ütülemeye dikkat
ediniz.

 Kalıpların kontrolünü yapınız.  Kalıpların eksik parçası olup
olmadığını kontrol etmeyi
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kalıpları yerleştiriniz.  Kalıpları düz boy ilmek
doğrultusunda yerleştirmeye dikkat
etmeyi unutmayınız.

 Kalıp kenarlarından kesiniz.  Kumaşın üzerinden kalıbı
kaydırmamaya özen göstererek
çizgi taşı ile çizdikten sonra
kesmeye dikkat ediniz.

 Kesilen parçaları eşleştiriniz.  Parçaları doğru eşleştirmeye dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kontrol listesinde yer alan değerlendirme
ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla değiştirerek
kontrol listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Beden parçalarının kontrollerini dikkatlice yaptınız mı?
 Beden ve bantların ilk ütüsünü doğru yaptınız mı?
 Kumaşın üzerine kalıpları doğru yerleştirdiniz mi?
 Kesim işlemini tekniğe uygun yaptınız mı?
 Kesilen parçaları doğru eşleştirdiniz mi?
 İşi zamanında bitirdiniz mi?

Değerlendirme

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
ALİYET

Öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında kalite
nitelikleri doğrultusunda belirlenen dikim planına göre düz örme elbise dikimi
yapabileceksiniz.

 Sektörde üretimi yapılan bir elbisenin dikim işlemi sırasında geçirdiği
aşamaları gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DÜZ ÖRME ELBİSE DİKİMİ

2.1. Elbise Dikim Planı Hazırlama İşlemleri

Dikim planı, giysinin işlem basamakları ile bu işlem basamaklarında kullanılan
makineleri gösteren formdur. Bu form ile kullanılacak makinelere göre üretim bandı
oluşturulur ve bu sıraya göre üretim yapılır. Bir parça üzerindeki işlemler tamamlanarak
parçalar birbirine monte edilecek şekilde dikim planı hazırlanmalıdır.

DİKİM PLANI
Ürün: Düz Örme Elbise Dikimi Tarih:
Hazırlayan: Sezon:
Üretim
sıra no

Akış Basamakları Çalışma Aracı Tahmini
Zaman

Ölçülen
Zaman

1 Beden parçalarına overlok çekme Overlok
2 Beden parçalarını birleştirme Remayöz
3 Bantları dikme Remayöz
4 Kol kenarlarına overlok çekme Overlok
5 Kolu bedene takma Remayöz
6 Kol ağzına bant dikme Remayöz
7 Fermuar dikme DSM
8 El işi El İşi Bölümü
9 Süsleme dikişi yapma El İşi Bölümü

10 Bitmiş ütü yapma Ütü
11 Kalite kontrol Kalite Parametreleri

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
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2.2. Makine Parkını Belirleme İşlemleri

Elbise dikiminde kullanılacak dikim makineleri:

 Remayöz makinesi
 Overlok makinesi
 Düz sanayi makinesi (DSM)

Makine Parkını Belirleme
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2.3. Elbise Dikim Öncesi Hazırlık İşlemleri

 Remayöz, overlok ve düz sanayi dikiş makinesinin iplikleri kumaşa uygun
renkte takılmalıdır.

 Remayöz makinesinin çalışma yönü sağdan sola doğru olduğu için parçalar bu
kurala dikkat edilerek takılmalıdır.

 Kumaş özelliğine göre birleştirilecek kısımlar uygun makinede birleştirilmelidir.
 Beden parçalarının birleştirilmesinde dikiş paylarının paralelliğine dikkat

edilmelidir.
 Bantlar, ölçüsüne manken üzerine yerleştirilerek bakıldıktan sonra dikilmelidir.
 Kol genişliği ölçüsüne dikkat edilmelidir.
 Kol ağzı bantının ölçüsüne dikkat edilmelidir.

2.4. Elbise Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Elbise parçalarını eşleştiriniz.  Elbisenin birbirine birleştirilecek

parçalarını doğru eşleştirmeye özen
gösteriniz.

 Elbiseni bütün parçalarına birleştirmeden
önce dış kenarlarından overlok çekiniz.

 Ön bedenin birinci parçasını makineye
takınız.

 Parçanın kavisine ve dikiş payına dikkat
ederek takmaya dikkat ediniz.

 Örme kumaşlar çok esnektir. Makineye
takarken esnetmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön bedenin ikinci parçasını birinci
parçanın üzerine takarak dikiniz.

 Parçaların ters ve düz yüzüne dikkat
etmeyi unutmayınız. Parçaların düz
yüzleri birbirine bakacak şekilde
yerleştirilmelidir.

 Arka bedeni dikiniz.  Elbisenin arka bedenini ön beden gibi
parçaları birleştirerek dikiniz.

 Manken üzerindeki görünümü kontrol
ediniz.

 Ön ve arka beden parçalarını ayrı ayrı
birleştirdikten sonra yan dikişlerden
birbiri ile birleştirip manken üzerinde
kontrolünü yapınız.

 Elbisenin modeli asimetrik olduğu için
dikim aşamasında sık sık manken
üzerinde kontrolünü yapmak iş akışının
gidişatını kontrol etmek açısından yararlı
olacaktır unutmayınız.
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 Bantları elbiseye yerleştiriniz.  Manken üzerinde bantların yerleştirilişini
kontrol ettikten sonra remayöz
makinesinde bantları göz göz takarak
beden ile birleştiriniz.

 Kolları dikiniz.  Kol parçalarına overlok çekerek kol
manşetlerini dikiniz.

 Kolları manken üzerinde elbiseye
yerleştirip dikiniz.

 Arka ortasına fermuar dikiniz.



15

 El işlerini ve süsleme dikişlerini yapınız.  Elbisenin arka ve ön bedendeki
birleştirilen dikiş uçlarının etek ucunda
kalan kısımlarının remayöz ve overlok
iplik uçlarını kaçık iğnesi ile içeri çekerek
kaynaştırma dikişi ile dikiniz.

 Süsleme dikişlerini yapınız.  Süsleme dikişlerini yaparken elbisenin
bantlarının üzerine elde dikiş iğnesi ile
inci işleyiniz.

 Son ütü yapınız.  Dikiş hatlarının netleşmesini sağlayacak
şekilde ütülemeye dikkat ediniz.



16

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz kontrol listesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla
değiştirerek Kontrol Listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini
sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Elbise dikim planını modele uygun o hazırladınız mı?
 Makine parkını modele uygun belirlediniz mi?
 Elbise dikimi ön hazırlık işlemlerini modele ve tekniğe uygun

yaptınız mı?
 Elbise parçalarının tekniğe uygun birleştirdiniz mi?
 Bantları tekniğe ve modele uygun diktiniz mi?
 Kolu tekniğe ve modele uygun diktiniz mi?
 El işlerini tekniğe uygun yaptınız mı?
 Süsleme dikişlerini düzgün yaptınız mı?
 İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
NME FAALİYETİ-

Öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında düz
örme elbise son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğine uygun yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Sektörde elbise son ütü ve son kontrol işlemlerinin nasıl yapıldığını ve
kullanılan araç gereçleri gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. DÜZ ÖRME ELBİSE SON ÜTÜ VE SON
KONTROL İŞLEMLERİ

3.1. Elbise Son Ütü İşlemleri

Dikimi yapılan elbise tamamen düz örme kumaştan elde edilmemiştir. Bedende örme
kumaş, kollarda tül, kol ağızlarında yine örme kumaştan bant kullanılmıştır. Ayrıca örme
kumaş çok ince makinede örüldüğü için diğer düz örme kumaşlar gibi triko ütüsünde
ütülenmesi gerekmez. El ütüsünde de ütülenmesi mümkündür. Yalnız elbisenin bant
kısımlarına ütü sürülmemesi sadece buhar verilerek ütülenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
bantlar esneyip formunu kaybeder.

3.2. Son Kontrol İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

3.2.1. Duruş Formu Kontrolü

 Elbisenin görünüş kontrolünü yapınız.  Bütün kontrolleri elbisenin dikim
işlemleri bitirilip, son ütüsü de
yapıldıktan sonra yapmayı
unutmayınız.

 Son kontrol işlemlerinin önceden
belirlenen kalite niteliklerine uygun
olarak yapılması gerektiğini
unutmayınız.

 Düz bir zemine serdiğiniz elbiseyi

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

UYGULAMA FAALİYETİ
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genel görünüş açısından kontrol
etmeyi ihmal etmeyiniz.

 Cansız manken üzerinde kontrol yapınız.  Cansız manken üzerine geçirilen
elbiseyi genel görünüş açısından
kontrol etmeyi unutmayınız.

 Formunda bir bozukluk var ise
bunları belirleyerek düzeltiniz.

 Kişi üzerinde kontrol yapınız.  Kişi üzerine giyilen elbiseyi genel
görünüş açısından kontrol etmeyi
unutmayınız.
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3.2.2. Ölçü Kontrolü

 Beden boyu ölçüsünü alınız.  Beden boyu ölçüsünü elbisenin
omuz bantından başlayarak etek
ucuna kadar mezurayı düzgün bir
şekilde yerleştirerek alınız.

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden boyu
ölçüsüyle karşılaştırmayı
unutmayınız.

 Ön uzunluk ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki ön uzunluk
ölçüsüyle karşılaştır-mayı
unutmayınız.
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 Arka uzunluk ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki arka
uzunluk ölçüsüyle karşılaştır-mayı
unutmayınız.

 Beden eni ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki beden eni
ölçüsüyle karşılaştırmayı
unutmayınız.

 Bel genişliği ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki bel
genişliği ölçüsüyle karşılaştır-mayı
unutmayınız.
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 Kalça genişliği ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki kalça
genişliği ölçüsüyle karşılaştır-mayı
unutmayınız.

 Etek ucu ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki etek ucu
ölçüsüyle karşılaştırmayı unut-
mayınız.

 Omuzdan omuza ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki omuzdan
omuza ölçüsüyle karşılaştır-mayı
unutmayınız.
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 Kol evi ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki kol evi
ölçüsüyle karşılaştırmayı unut-
mayınız.

 Kol eni ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki kol eni
ölçüsüyle karşılaştırmayı unut-
mayınız.

 Kol boyu ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki kol boyu
ölçüsüyle karşılaştırmayı
unutmayınız
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 Kol ağzı ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki kol ağzı
ölçüsüyle karşılaştırmayı unut-
mayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz kontrol listesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla
değiştirerek kontrol listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini
sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Elbisenin son ütüsünü modele ve tekniğe uygun yaptınız mı?
 Elbisenin görünüş kontrolünü yaptınız mı?
 Elbisenin cansız manken üzerinde kontrolünü yaptınız mı?
 Elbisenin kişi üzerinde kontrolünü yaptınız mı?
 Beden boyu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Ön uzunluk ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Arka uzunluk ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Beden eni ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Bel genişliği ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Kalça genişliği ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Etek ucu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Omuzdan omuza ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Kol evi ölçüsünü dik olarak alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Kol eni ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Kol boyu ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 Kol ağzı ölçüsünü alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı?
 İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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3.2.3. Dikim Kontrolü

 Genel olarak dikişlerin kontrolünü
yapınız.

 Remayöz dikişlerinde atlama olup
olmadığına dikkat etmeyi unutma-yınız.

 Overlok dikişlerinin düzgünlüğünü
kontrol etmeyi unutmayınız.

 Omuz bant dikişinin kontrolünü yapınız.  Omuz bantının bedenle düzgün
birleştirilip birleştirilmediğini kont-rol
etmeyi ihmal etmeyiniz.

 Bantın göz göz doğru takılıp
takılmadığını kontrol etmeyi unutmayınız.

 Kol evi dikişlerini kontrol ediniz.  Kol evi ile bantın doğru birleştirilip
birleştirilmediğini kontrol etmeyi
unutmayınız.
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 Fermuar dikişinin kontrolünü yapınız.  Fermuar dikişini kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Süsleme dikişlerinin kontrolünü yapınız.  Süsleme dikişlerinin sağlam bir dikişle
yapılıp yapılmadığını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 El işi dikişlerini kontrolünü yapınız.  El işi dikişlerini kontrol etmeyi
unutmayınız.

ĞERLENDEĞİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz kontrol listesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla
değiştirerek Kontrol listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini
sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Genel olarak dikişlerin kontrolünü yaptınız mı?
 Bant dikişlerini kontrol ettiniz mi?
 Kol evi dikişlerinin kontrolünü yaptınız mı?
 Fermuar dikişinin kontrolünü yaptınız mı?
 El işi dikişlerini kontrol ettiniz mi?
 İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü

Dikim sırasında kullanılan malzemelerin uygunluğuna bakılır. Merserize dikiş ipliği,
örme ipliği, overlok ipliği, fermuar, süslemede kullanılan inciler gibi malzemelerin
uygunluğuna bakınız.

3.2.5. Son Ütü Kontrolü

 Ölçü değişiklikleri olup olmadığını kontrol ediniz.
 Dikişlerde parlama olup olmadığını kontrol ediniz.
 Bant kısımlarında esneme olup olmadığını kontrol ediniz.
 Düz ilmekte kayma olup olmadığını kontrol ediniz.

3.3. Kontroller Doğrultusunda Düzeltme İşlemleri

3.3.1. Kalıpta Düzeltme

Elbise ölçüleri ölçü föyü ile karşılaştırılarak kontrol edilir.

3.3.2. Malzemede Değişiklik

Kullanılan malzemelerde herhangi bir uyumsuzluk varsa kullanılan malzemeleri (dikiş
ipliği, örgü ipliği, fermuar vb.) değiştiriniz.

3.3.3. Dikiş Tekniklerinde Değişiklik

Dikişleri kontrol edip elbisede düzgün durmayan dikiş yerleri var ise uygun dikiş
tekniğini uygulayınız.



29

3.4. Paketleme işlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Elbiseyi düz bir zemine seriniz.  Elbisenin tersi üstte kalacak şekilde
düzgün sermeye dikkat ediniz.

 Sol ve sağ yanı üste doğru katlayınız.  Katlama işlemini kullanılacak poşetin
genişliğine uygun olacak şekilde
yapmaya özen gösteriniz.

 Kenarları katlarken yan dikişe paralel
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Etek ucunu üste doğru katlayınız.  Katlama işlemini kullanılacak poşetin
uzunluğuna uygun olacak şekilde
yapmaya özen gösteriniz.

 Etek ucunu ikinci kez üstte doğru
katlayınız.

 Aynı işlemi ikinci kez yaparken aynı
kalınlıkta katlamaya dikkat ediniz.

 Elbisenin ön kısmını üst tarafa getiriniz.  Elbiseyi poşetin ölçülerine göre
katlamayı unutmayınız.

 Elbiseyi poşete yerleştiriniz.  Poşetin havasını almayı unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz kontrol listesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla
değiştirerek kontrol listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini
sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Elbiseyi ters yüzü üstte kalacak şekilde düz bir zemine serdiniz

mi?
 Sol ve sağ yanı üste doğru katladınız mı?
 Etek ucunu üstte doğru katladınız mı?
 Katlama yaparken elbisenin ön yüzünün üstte kalmasına dikkat

ettiniz mi?
 Elbiseyi poşete düzgün yerleştirdiniz mi?
 Poşetin havasını aldınız mı?
 İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu kısımda, bu modül ile size kazandırılmak istenen yeterlikleri kazanıp

kazanmadığınızı veya ne derece kazandığınızı ölçme fırsatı bulacağınız bir uygulama sorusu
ve değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır.

Yapacağınız çalışmadan sonra kendinizi bu ölçeğe göre değerlendiriniz.

Ölçme Sorusu:

Bir çocuk elbisesi modeli belirleyiniz.

 Analiz ediniz.
 Kesimini yapınız.
 Dikimini yapınız.
 Son ütü ve son kontrolünü yapınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz kontrol listesinde yer alan
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. Ya da yaptığınız çalışmayı bir arkadaşınızla
değiştirerek kontrol listesinde yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesini
sağlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Sizden istenen nitelikte bir elbise modeli belirlediniz mi?
 Modeli analiz ettiniz mi?
 Asgari çalışma talimatı hazırladınız mı?
 Kesim öncesi hazırlık işlemlerini yaptınız mı?
 Kesim işlemini doğru sıralama ile yaptınız mı?
 Makine parkını doğru belirlediniz mi?
 Örgü kalınlığına uygun remayöz makinesi seçimini doğru yaptınız

mı?
 Birleştirme işlemlerini doğru yaptınız mı?
 Remayöz dikiş ayarını düzgün yaptınız mı?
 Overlok dikiş ayarını düzgün yaptınız mı?
 El işlerini düzgün yaptınız mı?
 Son ütüsünü düzgün yaptınız mı?
 Elbisenin son ütüsünün kontrollerini modele ve tekniğe uygun

yaptınız mı?
 Elbisenin görünüş kontrolünü yaptınız mı?
 Ölçü kontrollerini alıp ölçü föyü ile karşılaştırdınız mı ?
 Dikiş kontrollerini düzgün yaptınız mı?
 Malzeme kontrollerini düzgün yaptınız mı?
 Son ütü kontrollerini düzgün yaptınız mı?
 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, ilgili konuya dönerek işlemi
tekrarlayınız.

Öğrenme faaliyetinde ve modül değerlendirmede istenen çalışmaları başarı ile
tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçiniz.
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