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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD098

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Çocuk Giyim Modelistliği
MODÜLÜN ADI 2 – 6 Yaş Rüzgârlık-Anorak Kalıbı

MODÜLÜN TANIMI
2 – 6 yaş model uygulamalı rüzgârlık-anorak kalıbı ve
şablonu çizimlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL “2-6 Yaş Manto Kalıbı” modülünü başarmış olmak

YETERLİK 2-6 yaş çocuk rüzgârlık-anorak kalıbı hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Anıaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun
olarak 2-6 yaş rüzgârlık-anorak kalıbı hazırlayabileceksiniz..
Amaçlar
1. Tekniğe uygun olarak 2-6 yaş model uygulamalı rüzgârlık-
anorak çizimi yapabileceksiniz.

2. Tekniğe uygun olarak 2-6 yaş model uygulamalı rüzgârlık-
anorak şablonu hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Kalıp atölyesi, hazır giyim işletmeleri
Donanım: Çizim masaları, çizim araç-gereçleri,
projeksiyon, bilgisayar,çizim masası, sandalye, kalem,
kağıt, cetvel, mezura, riga, pistole, makas, yapıştırıcı,
silgi, 2-6 yaş temel manto kalıpları aydınlatılmış bir
ortamda bulunmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
değerlendirme sorularıyla kendi kendinizi
değerlendirebileceksiniz. Ayrıca modül sonunda öğretmeniniz
tarafından hazırlanacak çeşitli ölçme araçlarıyla
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Giysi, vücudu tabiatın dış etkilerinden koruyan toplumlara ve insan vücuduna göre
değişiklik gösteren kıyafetlerin tümü olarak tanımlanır. Yaş ve vücut yapısı giysi seçimini
etkileyen faktörlerden biridir.

Son yıllarda ülkemizde yetişkin ve çocuk hazır giyim üretimi büyük ölçüde ihtiyacı
karşılar duruma gelmiştir. Günümüzde yetişkin giyimi kadar çocuk giyimi de önem
kazanmıştır. İyi ve güzel giyim çocuğa güzellik, kendine güven ve kişilik kazandırır.

Çocukluktaki 2-6 yaş dönemi oyun çağıdır. Çocuk sürekli gelişme ve hareket
hâlindedir. Çocuk giysilerinin rahat, hareketi kısıtlamayacak şekilde tasarlanması, kalıbının
buna göre hazırlanması ve üretiminin de buna göre yapılması gereklidir.

Bu modülde 2 – 6 yaşa göre hazırlanmış vücut ölçü tablosu ve bolluk ilaveleri ile
hazırlanmış rüzgârlık – anorak kalıpları ile ara parça geçirilmiş kapüşon kalıbı ve
şablonlarını hazırlayabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, araç ve
gereç sağlandığında 2-6 yaş rüzgârlık - anorak çizimini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz.

 2- 6 yaş çocuklarının, vücut özelliklerini ve model özelliklerini araştırınız ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 2– 6 yaş çocuklarının dış giyim çeşitlerini araştırınız ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. 2- 6 YAŞ MODEL UYGULAMALI
RÜZGÂRLIK - ANORAK ÇİZİMİ

1.1. Model Analiz İşlemleri

Model uygulamalı rüzgârlık-anorak kalıbı temel manto kalıbı çizimi üzerine
uygulanmıştır.

MODEL MODEL ÖZELLİKLERİ
 Ara parça geçirilmiş, bedene

sabitlenmiş, önü kapamalı kapüşon
 Önden fermuarlı kapama
 Kalça düşüklüğünde kendinden tünel

bağlama
 Arka ortası dikişsiz
 Uzun takma kol
 Astar çalışılmış
 Kol ucu kıvırma paylı kendi

kumaşından dönen
Ölçüler
 Beden: 98 cm ( 4 yaş )
 Ön omuzdan anorak boyu: 40 cm
 Uçkur kalınlığı: 1 cm
 Fermuar uzunluğu: 29 cm
 Kol boyu: 36 cm
 Kol ucu genişliği: 31 cm
 Kapüşon kapama yeri cırt bantlı veya

fermejüplü olabilir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

ARAŞTIRMA
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1.2. 2–6 Yaş Rüzgârlık – Anorak Model Uygulama İşlemleri

Ölçü tablosu boy ölçüsü esas alınarak hazırlanmıştır. Ölçüler cm cinsindendir. Beden
nu.= Bütün boy.

Yaş 2 3 4 5 6

Beden 86 92 98 104 110
Bütün boy 86 92 98 104 110
Beden çevresi 55 56 57 58 59
Bel çevresi 51,5 52 52,5 53 53,5
Kalça çevresi 58,5 60 61,5 63 64,5
Kol boyu 29 31 33 36 37
Koltuk derinliği 12 12,5 13 13,5 14
Arka uzunluğu 20,5 22 23,5 25 26,5
Kalça düşüklüğü 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5
Etek boyu 20,5 22,5 23,5 25 25,5
Model – boy uzunluğu Arka uzunluğu + modaya ve isteğe göre etek
Arka yaka genişliği 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95
Göğüs düşüklüğü 14,9 15,4 15,9 16,4 16,9
Ön uzunluğu 22,4 23,9 25,4 26,9 28,4
Arka genişliği 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3
Koltuk genişliği 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
Ön genişliği 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3
Omuz genişliği 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4

Bilek genişliği 13 13.3 13.6 13.9 14.2

Baş çevresi 50,5 51 51,6 52,2 52,8
Baş yüksekliği 17,2 18,4 19,6 20,8 22

Tablo 1.1: 2-6 yaş standart ölçü tablosu
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıbı ( 4 Yaş )

(2 – 6 Yaş Temel Manto Kalıbı Üzerine )

Şekil 1.1
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UYGULAMA FAALİYETİ

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıbı ( 4 Yaş )

(2 – 6 Yaş Temel Manto Kalıbı Üzerine )

İşlem Basamakları Öneriler
Ön Beden

 Şekil 1,1’de görüldüğü gibi temel manto
çiziminde ön ve arka beden kopyalarını
alınız.

 Ön omuzu, kol oyuntu noktasında omuz
çizgisi hizasında uzatınız( 24 ).

 Uzatılan çizgi üzerinde 24 noktasından
sağa doğru 1,5 cm işaretleyiniz.

 7a noktasından aşağıya 2,5 cm ininiz.
 İşaretlediğiniz noktayı yan dikişe dik açı

yaparak uzatınız.
 Uzatılan çizgi üzerinde 2 cm

işaretleyiniz.
 Ön kol oyuntusunda işaretlenen noktayı

yeni kol oyuntusu oluşturacak şekilde
pistole yardımıyla çiziniz.

 22 noktasından aşağıya 1,5 cm
işaretleyiniz.

 Ön omuz noktasından içeriye 1 cm
işaretleyiniz.

 İşaretlenen noktaları yeni ön yaka
oyuntusu oluşturacak şekilde pistole
yardımıyla çiziniz.

 Ön yan kenardan 2 cm’yi etek ucuna
doğru dik açı yapacak şekilde uzatınız.

 Ön ortasında kalça düşüklüğü
noktasından aşağıya 3 cm işaretleyiniz.

 Ön yan kenardan kalça düşüklüğü
noktasından aşağıya 3 cm işaretleyiniz.

 İnilen noktaları şekilde görüldüğü gibi
birleştiriniz.

 Ön orta kalça düşüklüğünden yukarı 3
cm çıkarak fermuar yerini tespit ediniz.

 Ön orta kalça düşüklüğünden aşağıya 1
cm inerek uçkur yerini tespit ediniz.

 Tespit edilen noktayı sağa doğru bir

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizime başlamadan önce araç ve

gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.

 Kopyanızı düzgün alınız.
 Beden, bel, kalça çizgilerini yardımcı

çizgi olarak kopyanıza aktarınız.
 İşlemleri uygularken Şekil 1.1.’ den takip

ediniz.
 Çizilen ön kol oyuntusunu koyu kalemle

çiziniz.
 Kol oyuntusunda Ae noktasını

işaretlemeyi unutmayınız.
 Çizilen ön yaka oyuntusunu koyu

kalemle çiziniz.
 Dik açıya dikkat ediniz.
 Yeni hatları koyu kalemle çiziniz.
 İşlemleri uygularken Şekil 1.1’den takip

ediniz.
 Dik açıları düzgün alınız.
 Çizilen arka kol oyuntusunu koyu

kalemle çiziniz.
 Kol oyuntusunda h.Ae noktasını

işaretlemeyi unutmayınız.
 Çizilen arka yaka oyuntusunu koyu

kalemle çiziniz.
 Planlı ve düzenli çalışınız.
 Yeni çizilen hatlardan koyu kalemle

çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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miktar uzatınız.
 Ön beden anorak kalıbının yeni hatlarını

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi
koyulaştırınız.

Arka Beden

 Arka omuzu, kol oyuntu noktasında
omuz çizgisi hizasında uzatınız. ( 14 )

 Uzatılan çizgi üzerinde 14 noktasından
sağa doğru 1,5 cm işaretleyiniz.

 7 noktasından aşağıya 2,5 cm ininiz.
 İşaretlediğimiz noktayı yan dikişe dik açı

yapacak şekilde uzatınız.
 Uzatılan çizgi üzerinde 2 cm

işaretleyiniz.
 Arka kol oyuntusunda işaretlenen

noktayı yeni kol oyuntusu oluşturacak
şekilde pistole yardımıyla çiziniz.

 Yakanın omuzla çakıştığı noktadan sola
doğru 1 cm işaretleyiniz.

 İşaretlenen noktayı 1 noktası ile yeni
arka yaka oyuntusu oluşturacak şekilde
pistole yardımıyla çiziniz.

 Arka yan kenardan 2 cm’yi etek ucuna
doğru dik açı yapacak şekilde uzatınız.

 Arka ortasında kalça düşüklüğü
noktasından aşağıya 3 cm işaretleyiniz.

 Arka yan kenardan kalça düşüklüğü
noktasından aşağıya 3 cm işaretleyiniz.

 İnilen noktaları şekilde görüldüğü gibi
birleştiriniz.

 Arka orta kalça düşüklüğünden aşağıya 1
cm inerek uçkur yerini tespit ediniz.

 Tespit edilen noktayı sola doğru bir
miktar uzatınız.

 Arka beden anorak kalıbının yeni
hatlarını Şekil 1.1’de görüldüğü gibi
koyulaştırınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları, kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
4 yaş temel manto arka beden kalıbı kopyasını doğru olarak
çizdiniz mi?

2
4 yaş temel manto ön beden kalıbı kopyasını doğru olarak
çizdiniz mi?

3
4 yaş temel manto arka beden kalıbı üzerine doğru olarak
model uygulaması yaptınız mı?

4
4 yaş temel manto ön beden kalıbı üzerine doğru olarak model
uygulaması yaptınız mı?

5 Ön ve arka yeni kol oyuntularını doğru olarak çizdiniz mi?
6 Ön ve arka yaka oyuntusunu doğru olarak çizdiniz mi?

7
Beden kalıpları üzerinde Ae ve h.Ae ölçülerini doğru olarak
işaretlediniz mi?
Toplam

Değerlendirme

Yapmış olduğunuz faaliyetleri kontrol listesinden kontrol ederek eksikleriniz varsa
faaliyete geri dönünüz. Eksiğiniz yoksa sonraki faaliyete geçiniz.
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kol Kalıbı ( 4 Yaş )
( Model uygulamalı Rüzgârlık-Anorak Kol Kalıbı İçin Ölçü Almak )

Şekil 1.2



10

UYGULAMA FAALİYETİ

Model Uygulamalı Kol Çizimi İçin Kol Oyuntu Ölçülerinin Alınması

İşlem Basamakları Öneriler

 Şekil 1.2’de görüldüğü gibi ön ve arka
kol oyuntusunun kopyasını alınız.

 Çizimde görüldüğü gibi ön kol
oyuntusunun omuzdan yan kenarına
kadar olan oyuntuyu ölçünüz.

 Çizimde görüldüğü gibi arka kol
oyuntusunun omuzdan yan kenarına
kadar olan oyuntuyu ölçünüz.

 Alınan ölçüleri not ediniz.

 Kopyanızı düzgün alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları, aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Model uygulanmış ön ve arka kol oyuntusunun kopyasını
doğru aldınız mı?

2
Ön kol oyuntusunun omuzdan yan kenarına kadar olan
oyuntusunun ölçüsünü doğru olarak aldınız mı?

3
Arka kol oyuntusunun omuzdan yan kenarına kadar olan
oyuntusunun ölçüsünü doğru olarak aldınız mı?

4 Aldığınız ölçüleri doğru not ettiniz mi?
Toplam

Değerlendirme

Yapmış olduğunuz faaliyetleri kontrol listesinden kontrol ederek eksikleriniz varsa
faaliyete geri dönünüz. Eksiğiniz yoksa sonraki faaliyete geçiniz.
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kol Kalıbı Çizimi ( 4 Yaş )
( Temel Manto Kol Kalıbı Üzerine )

Şekil 1.3
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UYGULAMA FAALİYETİ

2 – 6 Yaş Rüzgârlık – Anorak Kalıbı Kol Çizimi ( 4 Yaş )
( Temel Manto Kol Kalıbı Üzerine )

İşlem Basamakları Öneriler

Kol Çizimi

 Şekil 1.3’te görüldüğü gibi 2-6 yaş temel
manto kalıbının (4 yaş) kopyasını alınız.

 Kol ortasından aşağıya 1,5 cm
işaretleyiniz (ön ve arka omuzlardan
çıkılan miktar).

 Kolda ( S ) noktalarından aşağıya 2 cm
ininiz.

 Bulunan noktaları dışa doğru kol alt
dikişine dik açı yaparak çiziniz.

 Kol ortasından indiğimiz noktadan ön Ae
ve arka h.Ae den geçecek şekilde yeni
kol kavisini verecek şekilde çiziniz.

 Ön bedende Ae noktası ile S noktası
arasını ölçünüz.

 Bulduğunuz noktayı koldaki Ae
noktasından başlayarak 2cm inerek sola
doğru uzattığınız çizgi üzerinde kol
oyuntusunu vererek arayınız.

 Bulduğunuz nokta ile kol yan dikiş
arasını ölçerek, arka kolda 2 cm inerek
sağa doğru uzattığınız çizgi üzerinde
işaretleyiniz.

 Şekildeki gibi kol kavisi vererek ön ve
arka yeni kol oyuntusunu çiziniz.

 Kol ucundan aşağıya 5+5= 10 cm
işaretleyiniz.

 İşaretlediğiniz noktaları kol ucuna
paralel olarak koyu kalemle kavis
vererek çiziniz.

 Kopyanızı düzgün alınız.

 Kol orta, dirsek çizgilerini, Ae, hAe
yardımcı çizgi olarak kopyanıza
aktarınız.

 Pistoleyi doğru kullanınız.

 Bitmiş kalıbınızın yeni hatlarından koyu
kalemle geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları, aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 4 yaş temel manto kol kopyasını doğru olarak aldınız mı?

2
Model uygulanmış ön ve arka kol oyuntu ölçülerini temel kol
kalıbı kopyası üzerine doğru olarak işaretlediniz mi?

3 Kol altından aşağı inme ve çıkma işlemlerini yaptınız mı?
4 Bedendeki kol oyuntusundan ölçüleri doğru aldınız mı?

5
Bedenden aldığınız ölçüleri kol üzerinde doğru işaretlediniz
mi?

6 Kol oyuntusunu çizdiniz mi?
7 Kol boyunu doğru olarak işaretlediniz mi?
8 Kol çizimini doğru yaptınız mı?

Toplam

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz faaliyetleri kontrol listesinden kontrol ederek eksikleriniz varsa
faaliyete geri dönünüz. Eksiğiniz yoksa sonraki faaliyete geçiniz.
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak
Kapüşon Kalıbı Çizimi ( 4 Yaş )

Şekil 1.4
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UYGULAMA FAALİYETİ

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak
Kapüşon Kalıbı Çizimi ( 4 Yaş )

İşlem Basamakları Öneriler
Kapüşon Çizimi

 Boyun çevresini, model uygulanmış ön
ve arka beden yaka oyuntularını ölçünüz.

 Kağıdınızın ortasında bir nokta
belirleyiniz ( 0 noktası ).

 0 noktasından dik dikey, düşey ve yatay
çizgiler çiziniz.

 0 noktasından sola doğru boyun çevresi
½ +1,5 cm’yi işaretleyiniz. (1 noktası).

 1 noktasını yukarıya doğru dik dikey
olarak çiziniz.

 0 noktasından aşağıya 0-1 noktaları
arasını ölçüp 1/5’ini işaretleyiniz. ( 2
noktası).

 2-1 noktalarını cetvelle düz hat olarak
birleştiriniz.

 3 noktasını bulmak için 1-2 noktalarının
arasını ölçünüz.

 Bulunan ölçünün 1/2 +1 ini 2
noktasından sola doğru işaretleyiniz. (3
noktası.).

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

 1 noktasından çıkan dik üzerinde
 Bedenlere göre baş yüksekliği ölçüsü +
 92 cm – 122 cm boy için = 4 cm
 128 cm – 152 cm boy için = 4,5 cm
 158 – 170 cm boy için = 5 cm
 işaretlenerek 4 noktasını bulunuz.
 Bu noktayı sağa doğru uzatınız.
 Uzatılan bu nokta ile 0 noktasından çıkan

çizginin kesiştiği nokta 5 noktasıdır.
 5 noktasından sola doğru 4-5 noktaları

arası 1/5 ini işaretleyiniz. ( 6 noktası ).
 6 noktasını aşağıya doğru uzatınız. 7

noktasını bulunuz.
 6-7 noktalarını ölçünüz. ½’sini

işaretleyiniz ( 8 noktası ).

 Çizime başlamadan önce araç ve
gereçlerinizi tam olarak hazır
bulundurunuz.

 Ön ve arka yaka oyuntu ölçüsünü doğru
alınız.

 İşlemleri uygularken Şekil 1.4’ten takip
ediniz.

 Bedenlere göre verilen ölçülere dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 6 noktasından aşağıya 1,5 cm ininiz ( 9
noktası ).

 9 noktasından sağa doğru bir dik çiziniz.
Bu çizgi üzerinde 1,5 cm işaretleyiniz
(10 noktası ).

 0 noktasından sağa doğru 2 cm
işaretleyiniz (11 noktası).

 Kapüşon kavisini 10-8-11 noktalarından
geçecek şekilde çiziniz.

 Kapüşonunuzun önünü kapatmak için 2
cm’yi 2-11 noktalarına ilave ediniz.

 1-4 noktaları arasını ölçüp 1/3’ne+2 cm
ekleyerek, 1 noktasından yukarı 12
noktasını bulunuz.

 12 noktasından sola doğru 0-1 arası
1/5+0,5 cm işaretleyiniz ( 13 noktası ).

 4-6 noktalarının ½’sini alarak 14
noktasını bulunuz.

 1-13-14-10 noktalarından geçerek baş
yuvarlaklığını şekilde görüldüğü gibi
çiziniz.

Kapüşon Üst Ara Parçası Çizimi
 Kapüşon çiziminin sağ tarafına boşluk

bırakarak bir nokta belirleyiniz (15
noktası ).

 15 noktasından aşağıya bir dik çiziniz.
 Bu dik üzerinde kapüşondan ölçtüğünüz

1-10 noktaları arasını ölçüp bulunan
ölçüyü işaretleyiniz ( 16 noktası ).

 15-16 noktalarını sağa doğru bir miktar
dik olarak uzatınız.

 16 noktasından sağa doğru
 92 cm – 122 cm boy için = 5 cm
 128 cm – 152 cm boy için = 6 cm
 158 – 170 cm boy için = 7 cm

işaretleyiniz
 ( 17 noktası ).
 17 noktasını dik olarak yukarı çıkınız.
 15 noktası çizgisi üzerinde kesiştiği

nokta 18 noktasıdır.
 15-16 noktaları arasını ölçünüz. ¼’ ünü

15 noktasından aşağıya işaretleyiniz (19
noktası ).

 19 noktasını sağa doğru uzatınız. Kesişen
nokta 20 noktasıdır.

 19-20 noktalarından dışarıya doğru 1,5

 Koyu kalem kullanınız.

 Pistoleyi düzgün kullanınız ve koyu
kalemle çiziniz.

 1-10 noktaları arasını mezürünüzü
yuvarlayarak ölçünüz.

 Pistoleyi düzgün kullanınız ve koyu
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cm işaretleyiniz ( 21-22 noktaları ).
İşaretlenen noktaları şekilde görüldüğü gibi
çiziniz.

kalemle çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları, aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 İş önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?
2 Kalıp malzemelerini eksiksiz bir şekilde hazırladınız mı?

3
Standart ölçü tablolarında 4 yaş ölçülerinden baş çevresi ve baş
yüksekliği ölçülerini doğru olarak aldınız mı?

4
Verilen ölçülere göre kapüşon kalıbını doğru olarak çizdiniz
mi?

5 Kapüşon şeklini doğru olarak çizdiniz mi?

6
Verilen şemaya göre kapüşon ara parçasını doğru olarak
çizdiniz mi?
Toplam

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz faaliyetleri kontrol listesinden kontrol ederek eksikleriniz varsa
faaliyete geri dönünüz. Eksiğiniz yoksa sonraki faaliyete geçiniz.
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıp Açılımları
( Ön ve Arka Beden – Kol – Kapüşon Çizimi )

Şekil 1.5.

Şekil 1.6
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Şekil 1.7
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UYGULAMA FAALİYETİ

2 – 6 Yaş Rüzgârlık – Anorak Kalıp Açılımları

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön bedenin yeni çizilmiş hatlarından
kopyasını alınız.

 Arka bedenin yeni çizilmiş hatlarından
kopyasını alınız.

 Kol kalıbının yeni çizilmiş hatlarından
kopyasını alınız.

 Kapüşon kalıbının kopyasını alınız.
Kapüşon ara kalıbının kopyasını alınız.

 Planlı ve özenli çalışınız.

 Çizimlerin kopyalarını alırken D.B.İ.
işaretlerini alınız.

 Çizimlerin üzerinde bulunan hatların
kopyasını dikkatli alınız.

 Ön ve arka bedenin Ae-h.Ae ve bel uçkur
noktalarını dikkatle alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam, araç ve

gereç sağlandığında 2-6 yaş rüzgârlık - anorak şablon çizimini tekniğe uygun olarak
yapabileceksiniz..

 2-6 yaş çocuklarının, rüzgârlık – anorak modellerini araştırınız ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. 2-6 YAŞ MODEL UYGULAMALI
RÜZGÂRLIK - ANORAK ŞABLON ÇİZİMİ

2.1. 2–6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık–Anorak Şablonu
Hazırlama İşlemleri

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık–Anorak Kalıbı Şablon Çizimi

Şekil 2.1
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık–Anorak Kol Kalıbı Şablon Çizimi

Şekil 2.2

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık–Anorak Kapüşon Kalıbı Şablon Çizimi

Şekil 2.3
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UYGULAMA FAALİYETİ

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık–Anorak Kalıbı
Şablon Çizimi

İşlem Basamakları Öneriler

 Şekil 1, 2, 3’te görülen model
parçalarının kopyalarını alınız.

 Şekil 1’de arka ortası kumaş katı olacak
şekilde ön ve arka bedenin bütün
çevrelerinden 1’er cm dikiş payı çiziniz.

 Üzerlerine model ve parça numaralarını
yazınız.

 Bütün parçaların D.B.İ. işaretlerini
alınız.

 Şekil 2’de yer alan kol kalıbının
etrafından 1’ er cm dikiş payı veriniz.

 Şekil 3’te görülen kapüşon ve ara
parçasına 1 cm dikiş payı veriniz.

 Şablon hâline getirdiğiniz kalıpları
karton üzerine yapıştırarak etrafından
kesiniz.

 Şablon paylarını çizerken çizgilerin kalıp
kenarlarına paralel olmasına dikkat
ediniz.

 Şekil 1’ de görüldüğü gibi arka ortası
kumaş katı olduğu için pay
verilmeyecektir.

 Kalıp kenarlarını dikkatli ve düzgün
kesiniz. Çıt yerlerini çıt makası ile
kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2. 2–6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Astar Şablonu
Hazırlama İşlemleri

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıbı
Astar Şablon Çizimi

Şekil 2.4
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2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıbı
Astar Şablon Çizimi

Şekil 2.5

Şekil 2.6
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UYGULAMA FAALİYETİ

2-6 Yaş Model Uygulamalı Rüzgârlık – Anorak Kalıbı
Astar Şablon Çizimi

İşlem Basamakları Öneriler

Ön-Arka Beden Astar Çizimi

 Bütün şablon kalıplarının kopyasını
alınız.

 Ön ve arka ortasından 1’er cm pay
veriniz. Verilen pay astar genişletme
payıdır.

 Yan kenarları, omuz, yaka, etek ucu,
hatlarından çiziniz.

Kol Astar Çizimi

 Kopyası alınan kol şablonunun kol ucu
3. çizgisinden 1 cm pay vererek çiziniz.

 Kol yan kenarlarından 1’er cm
genişletme yapınız.

Kapüşon Astar Çizimi

 Kapüşon şablon kalıbının kopyasını
alınız.

Ara parçasının kopyasını alınız.Kopyası
alınan ara parçasının uzun kenarlarına 1 cm
astar genişletme payı vererek çiziniz.

 Ölçülerinizi doğru olarak alınız.

 Arka ortasının kumaş katı olmasına
dikkat ediniz.

 Astar şablonlarının üzerine gerekli
yazıları yazıp işaretleri yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları, aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Rüzgârlık-anorak şablonlarını doğru olarak hazırladınız mı?
2 Şablonları düzgün kestiniz mi?

3
Rüzgârlık-anorak şablonlarının üzerinde bulunması gereken
yazı ve işaretleri doğru çalıştınız mı?

4 Şablonları doğru kestiniz mi?

5 Rüzgârlık-anorak beden astarlarını tekniğe uygun çalıştınız mı?

6 Kol astarının boyunu doğru çalıştınız mı?

7
Rüzgârlık-anorak beden, kol, kapüşon astar şablonlarında
bulunması gereken yazı ve işaretleri doğru olarak aldınız mı?
Toplam

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz faaliyetleri kontrol listesinden kontrol ederek eksikleriniz varsa
faaliyete geri dönünüz. Eksiğiniz yoksa sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

2-6 yaş model uygulamalı rüzgârlık-anorak çizimi, şablon ve astar çizimi faaliyetlerini
başarı ile tamamlamışsanız öğretmeninizle iletişim kurarak bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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