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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD099 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çocuk Giyim Modelistliği  
MODÜLÜN ADI 2- 6 Yaş Kap, Kapişon, Pelerin Kalıpları  

MODÜLÜN TANIMI 2 -6 Yaş kap, kapişon ve pelerin kalıbı, şablon çizimi, ana ve 
yardımcı malzeme hesabı yapma işlemlerini kapsayan 
öğrenme materyelidir.  

SÜRE 40/16  

ÖN KOŞUL ‘’Düz Dar Etek Kalıbı’’ modülünü başarmış olmak  

YETERLİK 2 -6 yaş çocuk kap, kapişon, pelerin kalıpları hazırlamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun 2–6 
yaş kap, kapişon, pelerin kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
Amaçlar 

 Tekniğe uygun 2 -6 yaş kap, kapişon ve pelerin kalıpları 
hazırlayabileceksiniz. 

 Verimlilik ilkeleri doğrultusunda 2–6 yaş kap, kapişon 
ve pelerin için ana ve yardımcı malzeme hesabı 
yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Kâğıt, kalem, mezura, standart ölçü tabloları, silgi, çizim 
masası, eşel, pistole  

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanmış olan 
değerlendirme ölçekleri ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz.  
Model sununda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 
amacıyla, hazırlanan ölçme araçlarıyla değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Medeniyetin ilerlemesi ile doğaya hakim olmaya başlayan insan, kendi yaşayış ve 
toplum düzenini, inanç ve kurallar dahilinde oluşturmuştur. Buna bağlı olarak da her 
topluluğun kendi yapısını anlatan giysiler ortaya çıkmıştır. Giysilerin yeni çizgiler kazanması 
insanların yaşamını etkileyen olayların paralelinde olmuştur. Çocuk giyimlerini de ele 
aldığımızda bu etkiyi görürüz. 

 
Büyükler gibi çocuklarda güzel giyinmek isterler ve güzel giyindiklerinde mutlu 

olurlar. Arkadaşlarının arasında güzel giyinmiş bir çocuk önemli olduğuna inanır ve kendine 
olan güveni artar. 2-6 yaş arasındaki çocuk giyinip soyunmayı yeni öğrendiği için kolay 
giyip çıkarılan hareketlerini kısıtlamayan kıyafetlere ihtiyacı vardır. Ayrıca çocuklar için 
severek isteyerek giyecekleri, ruhlarını okşayan kıyafetler seçmek gerekir. Özellikle çocuğun 
giyim hususundaki özel zevklerine yer vermek kişilik kazanmasına yardımcı olacaktır.  

 
Kap ve pelerin soğuktan korunmak için giyilen bir giyimdir. Bu giysiler şapka, bere 

kapişon, atkı, renkli çoraplar ve ayakkabılarla tamamlanır. Bu modülde çocuk ölçü 
tablosunun ve bolluk ilavelerini kap, kapişon ve pelerin kalıpları ile şablon çizimlerini, ana 
ve yarımcı malzeme hesaplama işlemlerini öğrenip uygulayabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 
 
 
 
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğe uygun 2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin kalıpları hazırlayabileceksiniz.  
 
 
 
2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin modelleri için piyasada bulunan çeşitli mağazaları 

gezerek dergi, katalog ve gazetelerden model araştırmaları yapınız. Modellerin özelliklerini 
ve kalıp özelliklerini arkadaşlarınızla tartışınız.  

 
1. 2-6 YAŞ KAP, KAPİŞON VE PELERİN 

KALIBI 
 

1.1. 2–6 Yaş Kap, Kapişon ve Pelerin Kalıbı Ölçüleri  
 
 

Bütün Boy  : 116 cm 
Arka Uzunluk : 26,5 cm 
Omuz  : 8.6 cm 
Yaka Çevresi : 28.8 cm 
Pelerin Boyu : 55 cm 
Kap Boyu : 60 cm 
Kol Genişliği : 19,6 cm 
Baş Yüksekliği : 19,3 cm 
 
Kap çizimi manto bolluğu üzerine çalışılacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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STANDART VÜCUT ÖLÇÜLERİ ( 2-6 yaş grubu, 92cm-116cm boy ) 

A BOY 
YAŞ 

92 
2 

98 
3 

104 
4 

110 
5 

116 
6 

B BEDEN 54 55 57 59 61 
C BEL 53 54 55 56 58 
D KALÇA 56 58 60 62 65 
E ARKA GENİŞLİK 22 22,8 23,6 24,4 25,2 
F BOYUN ÇEVRESİ 26,4 27 27,6 28,2 28,8 
G-H OMUZ 7 7,4 7,8 8,2 8,6 
I KOL GENİŞLİĞİ 18 18,4 18,8 19,2 19,6 
J BİLEK 13 13,2 13,4 13,6 13,8 
K-L KOLTUK DERİNLİĞİ 12,6 13,2 13,8 14,4 15 
K-M ARKA UZUNLUK(BOYUN-BEL) 22 23,2 24,4 25,6 26,8 
M-N KALÇA DÜŞÜKLÜĞÜ(BEL-KALÇA) 11,4 12 12,6 13,2 13,8 
K-O BOYUN-TOPUK 75,5 80,8 86,1 91,4 96,7 
M-P DİZ BOYU(BEL-DİZ) 31 33 35 37 39 
Q-R OTURUŞ YÜKSEKLİĞİ 16,5 17,3 18,1 18,9 19,7 
S-O İÇ BOY 38 42 45 48 52 
H-T KOL BOYU 32 34,5 37 39,5 42 
U BAŞ ÇEVRESİ 51 51,6 52,2 52,8 53,4 
V KONTROL ÖLÇÜSÜ 97 101 105 109 113 

Tablo 1 
 

ÇOCUK GİYİMİ İÇİN BOLLUK İLAVE TABLOSU  
Elbise, Bluz, Gömlek Ceket  Manto  

Dar Normal Geniş Dar Normal Geniş Bele 
Oturan Geniş Çok 

Geniş 
Koltuk 
derinliği 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3-3,5 

Arka genişlik 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5-2 
Koltuk 
genişliği 1 1,5 1,5-2 2 2,5 3 3 3,5 3-4 

Ön genişlik 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2-2,5 
½ Beden 2,5 3,5 4-4,5 4,5 5,5 6 6 7 7-8,5 

Tablo 2 
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1.2. 2–6 Yaş Kap, Kapişon Çizimi 
 
1.2.1. Kap Çizimi   
Ölçüler    
Kol genişliği : 19.6 cm 
Kap Boyu : 60 cm 
*Manto bolluğu üzerine çalışılacaktır. 
 

KAP ÇİZİMİ 
Temel Manto Kalıbı Üzerine( 6 Yaş Ön ) 

 
 

Şekil 1.1 
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KAP ÇİZİMİ 
 Temel Manto Kalıbı Üzerine ( 6 Yaş, Arka) 

 

 
Şekil 1.2 
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1 

 
Kap Çizimi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Standart ölçü tablosundan 2-6 yaş çocuk 
kap, kapişon ve pelerin için gerekli ölçüleri 
alınız. 

Kap, kapişon ve pelerin çizimi için gerekli 
ölçülerin çalışacağımız yaş grubuna ait olup 
olmadığına standart ölçü tablosundan 
kontrol ediniz. 

Bolluk tablosundan bolluk ilavelerini alınız Bolluk ilavelerini verirken kumaş ve model 
özelliğini gözönünde bulundurunuz. 

Ön ve arka beden manto kopyasını alıp 
yapıştırınız. Çizime ön bedenden başlayınız. 

Model boyunu verielen ölçülere göre 
uzatınız. İşlem basamaklarını takip ederek çiziniz. 

A-B’yi düz çizgi ile birleştiriniz.  
B D-A B’ye dik çiziniz.  
B D kol genişliği / 4+1 
19,6/4=4,9+1=5,9cm işaretleyiniz. 

Dik çizgilerinizi gönye kullanarak çiziniz. 
Kol genişliği ölçünüzü kullanırken formüle 
dikkat ediniz. 

A D’yi düz çizgi ile birleştiriniz üçe 
bölünüz. 
- 1’inci noktadan sola 1 cm 2’nci noktadan 
0.5 cm işaretleyiniz. A’dan başlayarak 
işaretlediğiniz noktalardan geçirerek 
çiziniz. 
- C E etek genişliği C F’nin + 5cm ilavesi 
(kumaş kalınlığı ve modele göre etek 
genişliği değişebilir.) 
D E’yi düz çizgiyle birleştiriniz. 

Etek ucu çizimini düzgün yapınız. 

Etek boyuna B C ölçüsüne düz alarak D ve 
E’ye doğru aralıklarla işaretleyerek çiziniz.  

Arka beden aynı ön beden gibi çalışılır. 

A D ═ A1 D1 
D E ═  D1 E1 
C E ═  C1 E1’e eşit çalışınız. 
 

 
Ön ve arka kap kalıpları hazırlandıktan 
sonra isteğe göre model uygulaması 
yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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1.2.2. Kapişon Çizimi  
 
Ölçüler       
Yaka çevresi (Ön + arka ½ ) : 14.5 cm 
Baş yüksekliği           : 19.3 cm  
 

ÇIKABİLİR KAPİŞON ÇİZİMİ 
( 6 Yaş) 

 
Şekil 1.3 

 
 
 
 



 

 9

UYGULAMA FAALİYETİ- 2 
 
 

 Kapişon kullanacağınız giysi üzerine çalışınız. 
 Kapişonu rahat kullanmak için giysinin yakasını oymak gerekir. İnce 

kumaşlarda arka yaka ortasından 1 cm ön ortasından 2 cm oyabilirsiniz. Kumaş 
ve astar kalınlığı düşünülürse bu ölçüleri fazlalaştırabilirsiniz.  

 Kapişon fermuarlı kullanılırsa kapanmaya paysız çalışınız. İlik düğme 
kullanılırsa kapanma payı hazırlayınız.  

 
Kapüşon Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

0 noktasından bir dik ve bir yatay çizgi çiziniz.  
O noktasından sola doğru boyun çevresi 1/2 + 
1.5 cm;dik yatay çiziniz(1) 

Boyun çevresi ölçüsünü doğru olarak 
tespit ediniz. 

0-1 arasının 1/5’ini bulunuz. 0 noktasından 
aşağıya doğru işaretleyiniz (2) 

 

1-2 noktaları arası 1/2+1’i 2’den sola doğru 
işaretleyiniz. 

 

1-3 çizgisini 0,5 cm içeri, 2-3 çizgisini 0,5 cm 
dışarı kavisli çiziniz. 

 

Bedenlere göre baş yüksekliği ölçüsüne 
önerilerde verilen ölçüleri kullanarak 4 
noktasını bulunuz. 

92cm-122cm boy için 4cm 
128cm-152cm boy için 4,5cm 
158cm-170cm boy için 5 cm ekleme 
yapınız. 

4 noktasını sağa doğru yatay olarak uzatınız. 
0’dan geçen dik çizgi ile kesiştiği nokta (5). 

 

4-5 noktaları arasının 1/5’ini bulunuz (6).  
6 noktasından dik olarak inerek (7) noktasını 
bulunuz. 

 

6-7 arasının 1/2’sini bulunuz (8).  
6 noktasından aşağıya doğru 1,5cm işaretleyiniz 
(9). 

 

9 noktasından sağa doğru dik olarak 1,5cm 
uzatınız. 

 

O noktasından sağa doğru 1cm işaretleyiniz 
(11). 

 

10, 8, 11 noktalarından geçen kapişon kavisini 
oluşturunuz. 

Kapişon kavisini pistole ile düzgün 
olacak şekilde 2 defada çiziniz. 

2 noktası ile 11 noktasını cetvelle birleştiriniz. 
1,5 cm kapanma payı çiziniz. 

 

1-4 arası 1/3+2cm’yi 1 noktasından yukarı 
doğru işaretleyiniz (12). 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 2
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0-1 arası 1/5+0,5 cm’yi 12 noktasından sola 
doğru dik olarak çiziniz (13). 

 

4-6 noktalarının 1/2’sini bulunuz (14).  
1, 13, 14, 10 noktalarından geçen kafa 
yuvarlaklığı kavisini çiziniz. 

Kapişon kavisini pistole ile düzgün bir 
şekilde çiziniz. 

Kapişon Ara Parçası  
Sayfanıza dik bir çizgi çiziniz. Çizginin en üst 
noktası (15). 

 

1, 13, 14, 10 noktalarından geçen kafa 
yuvarlaklığı kavisini ölçüp 15 noktasından 
aşağıya doğru işaretleyiniz (16). 

1, 13, 14, 10 noktalarından geçen kafa 
yuvarlaklığı kavisini eşelle doğru 
olarak ölçünüz. 

16 noktasından sağa doğru bir dik çiziniz. 
Yanda verilen boy ölçülerine uygun olan ölçüyü 
kullanarak (17) noktasını bulunuz. 

92cm-122cm boy için 5cm 
128cm-152cm boy için 6cm 
158cm-170cm boy için 7 cm olarak 
kullanınınız. 

17 noktasından yukarı doğru dik çiziniz. 15 
noktasından geçen çizgiyi kestiği nokta (18). 

 
15-16 arası 1/4 ‘ünü 15 noktasından aşağıya 
doğru işaretleyiniz (19). 

 
19 noktasından sağa bir dik çiziniz.   
19 noktasını 17-18 arasındaki çizgiye kadar 
uzatınız (20). 

 
19 ve 20 noktalarından dışarıya doğru 1,5cm 
kavisli dış hat çizgilerini çiziniz. 
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SABİT KAPİŞON ÇİZİMİ  
(6 Yaş) 

 
 

Ölçüler     :  
Yaka çevresi (Ön + arka ½ ) : 14.5 cm 
Baş yüksekliği           : 19.3 cm  
 

 

 
Şekil 1.4 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Sabit Kapişon Çizimi  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

0 noktasından bir dik ve bir yatay çizgi 
çiziniz. 

Dik çiziminde gönye kullanınız. 

0 noktasından sağa 1/2٪1cm işaretleyiniz (1).  
0 noktasından yukarıya baş yüksekliği +4cm 
işaretleyiniz (2). 

 

2 noktasını sağa doğru, 1 noktasını yukarı 
doğru dik olarak çiziniz. Birleştikleri nokta 
(3). 

 

2-31/3+3cm’yi 2 noktasından sola doğru 
işaretleyiniz (4). 

 

2 noktasından sağa doğru 2 cm 
işaretleyiniz(5). 

 

5 noktasından yukarı 4-5 arası kadar çiziniz 
(6). 

 

6 noktasını sağa, 3 noktasını yukarı doğru dik 
olarak uzatınız. Birleştikleri nokta (7). 

 

0-1 arası 1/2 ٪1cm’yi 0 noktasından sağa 
doğru işaretleyiniz (8). 

 

0 noktasından aşağıya doğru 0,75 cm 
işaretleyiniz (9). 

 

0-1 arası 1/5’ini bularak 1 noktasından 
aşağıya doğru dik olarak işaretleyiniz (10). 

 

9,8 ve10 noktalarını kavisli olarak 
birleştiriniz. 

Kavisleri çizimdeki şekli inceleyerek 
düzgün bir şekilde çiziniz. 

10 noktasından sağa 1,5cm işaretleyiniz (11).  
1-3 arasının 1/3’ünü 3 noktasından aşağıya 
doğru işaretleyiniz (12). 

 

11 ve 12 noktalarını kavisli olarak 
birleştiriniz. 

 

4 ve 9 noktalarını çizimdeki gibi kavisli 
olarak birleştiriniz. 

Kavisleri çizimdeki şekli inceleyerek 
düzgün bir şekilde çiziniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 3
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1.3. 2–6 Yaş Kap, Kapişon Şablon Çizimi 
 

1.3.1. 2–6 Yaş Kap Şablon Çizimi 
 

KAP ŞABLON ÇİZİMİ 
( Ön Beden ) 

 

 
 

Şekil 1.5 
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KAP ŞABLON ÇİZİMİ  
( Arka Beden ) 

 
 

 
 

Şekil 1.6 
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UYGULAMA FAALİYETİ- 4 

 
2–6 Yaş Kap, Kapişon Şablon Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön ve arka kap kalıbının kopyasını alıp 
yapıştırınız.  

Yan dikişlerden ve yaka çevresinden 1cm pay 
vererek pistole veya cetvel ile çiziniz. 
Etek ucuna 3cm pay veriniz. 

Şablon paylarını doğru olarak veriniz. 
Şablon kenarlarını kalıp kenarlarına 
paralel çiziniz. 

Arka ortasını kumaş katı olarak belirleyiniz.  

Şablon kalıbında bulunması gereken yazı ve 
işaretleri yazınız. 

Model no, parça no, adı, çıt işaretleri, düz 
boy ipliği işareti ve beden numarasını 
yazınız. 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ- 4
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1.3.2. 2–6 Yaş Kapişon Şablon Çizimi 
 

 
KAPİŞON ŞABLON ÇİZİMİ  

( Sabit ve Çıkarılabilir) 
 

 
Şekil 1.7 

 



 

 17

 
UYGULAMA FAALİYETİ 

 
2–6 Yaş Kapişon Şablon Çizimi 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

Sabit ve çıkabilir kapişon kalıplarının 
kopyasını yapıştırınız. 

 

Yüz çevresini saran bölgeden 3 cm pay 
veriniz. 
Yaka çevresinden 1,5cm pay veriniz. 
Diğer yerlerden 1cm pay veriniz. 

Şablon paylarını doğru olarak veriniz. 
Şablon kenarlarını kalıp kenarlarına 
paralel çiziniz. 

Şablon kalıbında bulunması gereken yazı ve 
işaretleri yazınız. 

Model no, parça no, adı, çıt işaretleri, düz 
boy ipliği işareti ve beden numarasını 
yazınız. 

 
 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ- 5
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1.4. 2–6 Yaş Pelerin Çizimi 
 
 

PELERİN ÇİZİMİ 
 ( 6 Yaş ) 

 
 

 
 

Şekil 1.8 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
Ölçüler   :  
Bütün Boy  : 116 cm 
Arka Uzunluk : 26.5 cm 
Omuz   : 8.6 cm 
Yaka Çevresi  : 28.8 cm 
Pelerin Boyu  : 55 cm  
1/2 yaka çevresi : 14.4 +2 cm (pens payı )  
                           : 16.4 cm 
 

2–6 Yaş Pelerin Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Sayfanın sol tarafından bir dik ve yatay birbirine dik 
iki hat çiziniz. Birleştikleri nokta (1). 

 

1 noktasından sağa yaka çevresi 1/2+2cm işaretleyiniz 
(2). 
14,4+2=16,4/2=8,2cm 

 

2 noktasından sağadoğru pelerin boyu 55 cm 
işaretleyiniz (3).  

Pergelin merkez noktasını 1 noktasına yerleştirerek 2 
noktasından geçen bir yay çiziniz (4). 

 

Pergelin merkez noktasını 1 noktasına yerleştirerek 3 
noktasından geçen bir yay çiziniz (5). 

 

4 ve 5 noktalarından dışarıya doğru kapanma payı için 
2cm veriniz.  

 

5 ile 3 noktaları arasını kavisli bir şekilde ölçerek 1/2 
sini bulunuz (6). 

Etek ucunu doğru bir şekilde 
ölçerek ikiye bölünüz. 

1 noktası ile 6 noktası arasını cetvelle birleştiriniz (7).  
7 noktasından aşağıya doğru omuz genişliği 8,7cm 
işaretleyiniz (8). 

 

7 noktasından yukarıya doğru 1cm işaretleyerek 2 cm 
genişliğindeki omuz pensinizi 8 noktasına kadar 
çiziniz. 

 

5-6 arasının 1/2’ sini işaretleyiniz (9).   
9 noktasını 1 noktası ile kesik çizgilerle birleştiriniz. 
Yaka oyuntusunu kestiği nokta (10). 

 

10 noktasından aşağıya doğru arka uzunluk 26,5cm 
işaretleyiniz.  

 

Bulduğunuz noktadan yukarı 4cm çıkınız. 
11-12cm boyunda yırtmaç yerini çiziniz. İlik yerlerini 
belirleyerek klapayı çiziniz. 

İlik aralarını model özelliğine 
göre belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ- 6
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1.5. 2–6 Yaş Pelerin Şablon Çizimi 
 

PELERİN ŞABLON ÇİZİMİ  
( Ön Beden ) 

 

 
 

Şekil 1.9 
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PELERİN ŞABLON ÇİZİMİ  
(Arka Beden) 

 

 
 

Şekil 1.10 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
2–6 Yaş Pelerin Şablon Çizimi 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

Ön ve arka pelerin kalıbının kopyasını alarak 
yapıştırınız. 

 

Yan dikişlerden ve yaka çevresinden 1cm pay 
veriniz. 
Etek ucundan 3cm pay veriniz. 

Şablon paylarını doğru olarak veriniz. 
Şablon kenarlarını kalıp kenarlarına 
paralel çiziniz. 

Şekline göre pistole ve cetvel kullanarak çiziniz.  
Arka ortasını kumaş katı olarak belirleyiniz.  
Şablon kalıbında bulunması gereken yazı ve 
işaretleri yazınız. 

Model no, parça no, adı, çıt işaretleri, 
düz boy ipliği işareti ve beden 
numarasını yazınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ- 7
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KONTROL LİSTESİ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kontrol listesi ile 

kendiniz değerlendiriniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Kap, kapişon ve pelerin kalıbı için gerekli olan ölçüleri standart ölçü 
tablosundan aldınız mı? 

  

Kap çizimi için gerekli ölçüler çalışacağınız yaş grubuna ait mi?   

Temel manto kalıbının kopyasını doğru aldınız mı?   

Kol genişliği ölçüsünü doğru işaretlediniz mi?   

Kol genişliği ölçüsünü işaretlerken dik açı cetveli kullandınız mı?   

Etek genişliği ölçüsünü ilaveli olarak işaretlediniz mi?   

Manto yan dikişi ile kap yan dikişi çizgisini eşitlediniz mi?    
Cep yerini belirleyip çizdiniz mi?   
Yaka bandını çizdiniz mi?   
Kapişon çizimi için gerekli ölçüler çalışacağınız yaş grubuna ait mi?   
Yaka oyuntu ölçüsünü doğru aldınız mı?   
Baş yüksekliği ölçüsünü işaretlerken gerekli eklemeyi yaptınız mı?   
Boyun çevresini doğru işaretlediniz mi?   
Kafa yuvarlaklığı noktalarını doğru belirlediniz mi?    
Kafa yuvarlaklığını doğru çizdiniz mi?   
Kapanma payını ilave ettiniz mi?   
Kapişon ek parçasını ölçüsünü doğru aldınız mı?   
Yuvarlak hatları düzgün çizdiniz mi?   

Pelerin çizimi için gerekli ölçüler çalışacağınız yaş grubuna ait mi?   

Yaka ölçüsünün ½’sini işaretlediniz mi?   

Pelerin Boyunu doğru aldınız mı?   

Pergel yardımıyla etek ucunu çizdiniz mi?   
Yan dikişi belirlerken pelerin kalıbının ½’sinden geçecek şekilde çizdiniz 
mi? 

  

Omuz pens payını ve pens boyunu işaretlediniz mi?   
Yaka çevresini tekrardan çizdiniz mi?   
Cep yerini belirlediniz mi?   
Kapanma payı ve ilik yerlerini çizdiniz mi?   
Klapayı çizdiniz mi?   
Çizimleri yaparken temiz çalıştınız mı?    

KONTROL LİSTESİ 
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Çizimlerinizi zamanında bitirdiniz mi?   
Şablon çizimleri    
Şablon paylarını doğru yerlerden verdiniz mi?    
Şablon pay ölçülerini doğru işaretlediniz mi?   
Şablon kenarlarında cetvel ve pistole kullandınız mı?   
Şablon kalıbı üzerine gerekli yazı ve işaretleri yazdınız mı?   
TOPLAM   

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, Öğrenme Faaliyeti’ne geri 

dönerek işlemi tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2 
 
           
 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 
sağlandığoında 2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin için ana ve yardımcı malzeme hesabını 
verimlilik ilkeleri doğrultusunda yapabileceksiniz.  

 
         
 
Kap, kapişon ve pelerinde kullanılan kumaş çeşitlerini araştırınız. Kartela hazırlayınız.  

 
2. 2–6 YAŞ KAP, KAPİŞON, PELERİN ANA 

VE YARDIMCI MALZEME 
HESAPLAMALARI 

 
2.1. 2–6 Yaş Kap, Kapişon, Pelerinde Kullanılan Ana ve Yardımcı 
Malzemeler ve Özellikleri  

 
Ana Malzeme 

2-6 Yaş çocuğun giyimleri yıkanabilen ve dayanıklı kumaşlardan olmalıdır. Kalın 
dokuma kumaşlar dayanıklı kumaşlardır. Özel durumlarda ipekli kumaş reyon veya krep’te 
kullanılabilir. Kumaşların çabuk solmayan, çekmeyen ve kolay yıkana bilen kumaşlar olması 
tercih edilmelidir. Isıyı iyi saklayan kumaşları tercih etmek te yerinde bir davranış olur. Renk 
olarak açık ve parlak renkleri desen olarak küçük desenler ve kareli çizgililer tercih 
edilebilir.  

 
Yardımcı Malzeme 

Kap, kapişon ve pelerinde kullanılan yardımcı malzemeler ise ( ihtiyaca göre 
değişmektedir.) dikiş makarası, düğme cırtlar, çıtçıt, fermuar, bağcık, astar ve tela sayılabilir. 
Kumaş rengine, türüne uygun astar ve tela kullanılmalıdır. Bez tela, ipek tela, kağıt tela 
kullanılabilir. Astarda çekmeyen ve solmayan türden olmalıdır. Düğme, fermuar, kopça ve 
çıt çıt,agraf ve fermejup gibi kapanma araçlarının kolay açılır ve kapanır olması mutlaka 
gereklidir. Düğmelerin çocukların kolaylıkla kullanabileceği büyüklükte olanlarını seçmek 
ve gerekli olanlardan birkaç tane bulundurmak yerinde olur. Ayrıca yıkanabilir olmalıdır. 
Boyama düğmelerden kaçınılmalıdır. Sedef, inci, cam, kemik ve plastik düğmeler 
yıkanabilir, renklerini atmazlar. Fermuarlarda yıkanabilir ve giysinin her yerinde 
kullanılabilir. Şeritler bağlama ve birleştirmede kap, kapişon ve pelerine güzel görünüm 
sağlar.    

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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2.2. 2–6 Yaş Kap, Kapişon, Pelerin Ana ve Yardımcı Malzeme 
Hesaplamaları  

 
Ana malzeme hesaplama işlemini serim masasında yapınız. Kumaş eni miktarını 

masanın üzerinde işaretleyiniz. (tek en – çift en ) 
 
Hesaplama İşlemi Yapılırken  
 

 Hangi kalıptan kaç adet ne yönde kullanılacağına  
 Uygulamada kullanılacak kumaşın enine veya dar olmasına kumaşta varsa kare 

çizgi ve desen yönüne, tüy yönüne ve en önemlisi düz boy iplik yönüne dikkat 
edilmelidir 

 Kumaşı verimli ve ekonomik kullanabilmek için birkaç tür yerleştirme 
denenmelidir.  

Kalıpların kapladığı yüzeyin boyunu ölçerek ihtiyaç duyulan kumaş miktarını tespit 
ediniz.  

 
Yardımcı malzeme hesaplama işleminde dikiş makarası fermuar düğme çıtçıt 

sayılarının tam olarak belirlemeli ebatlarına ve boy ölçülerine dikkat etmelidir. Astar miktarı 
astar eni belirlendikten sonra hazırlanmış astar şablonlarını serim masasın yerleştirmek 
suretiyle ana malzeme hesabı yapar gibi hesaplanır. Giyside tela kullanılacak yerler 
belirlendikten sonra tela şablonlarının üzerinden ölçerek tela miktarı bulunur.  

 
Kap ve Pelerin İçin Ana Malzeme Hesaplama 
 
Kap ve pelerinin arka ortası kumaş katı olduğu için tek en kumaş hesaplama işlemi 

uygun olmaz. Şekilde görüldüğü gibi çift en 70 cm kumaş gereklidir.  
 
 

 
Şekil 2.1 
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Şekil 2.2 

 

 
Şekil 2.3 
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Şekil 2.4 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

2–6 Yaş Kap, Kapişon, Pelerin Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları  
 

İşlem Basamakları Öneriler 
2-6 Yaş kap kapişon ve pelerin için kumaş 
özelliklerini belirleyiniz.  
 

Kap kapişon ve pelerin dikimi için kumaş 
belirlerken kalıpların model özelliklerini ve 
kullanacağımız yer ve zamanı göz önünde 
bulundurunuz.  

2-6 yaş kap kapişon ve pelerin için ana ve 
yardımcı malzeme belirleyiniz.  
 

Kap kapişon ve pelerin kalıbının model 
özelliğine uygun ana malzeme belirleyiniz.   
Kap kapişon ve pelerin modellerinize 
gerekli ve uygun ana malzemeyi 
tamamlayan yardımcı malzemeleri 
belirleyiniz.  

Ana malzeme hesabını yaparken kumaş 
enini belirleyiniz.  
Kalıpları kumaşa uygulayınız. 
6 yaş kap kapişon ve pelerin için ana 
malzeme hesabı yapınız.  

Ana malzeme hesabı yaparken kalıp 
yerleşiminde çizgili tüy yönü olan ve kareli 
kumaşlarda dikkat edilmesi gereken 
hususları göz önünde bulundurunuz. 
Kalıpların yerleşiminde model özelliklerine 
ve ekonomiklik ilkesine dikkat ediniz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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KONTROL LİSTESİ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla 

değiştirerek aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Kap kapişon ve pelerin kumaş özelliklerini belirlediniz mi?   

Kap kapişon ve pelerin için ana malzeme ve türünü belirlediniz mi?   

Kap kapişon ve pelerin için yardımcı malzemeleri doğru 
belirlediniz mi? 

  

Kap kapişon ve pelerin için belirlediğiniz ana ve yardımcı 
malzemeler model ve amaca uygun mu? 

  

Ana malzeme hesabı yaparken kumaş enine dikkat ettiniz mi?   
Ana malzeme hesabı yaparken kalıpları doğru yerleştirdiniz mi?   
Yardımcı malzeme hesabı yaparken gerekli miktarda yaptınız mı?   
İşinizi zamanında tamamladınız mı?   
TOPLAM   

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine geri 

dönerek işlemi tekrarlayınız. 

KONTROL LİSTESİ 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Bu modülü bitirmek için: 

 

Öğrenme Faaliyeti 1- 2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin ölçüleri; 

Öğrenme Faaliyeti 2- 2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin kalıbı, çizimi; 

Öğrenme Faaliyeti 3- 2-6 yaş kap, kapişon ve pelerin ana ve yardımcı malzeme hesabı; 

 

Faaliyetlerindeki değerlendirmeleri başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir.  

 

Tüm modülü başarılı olarak bitirdiyseniz öğretmeninizle iletişim kurarak diğer 

modüle geçebilirsiniz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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