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AÇIKLAMALAR 

 

KOD 542TGD082 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Erkek Giyim Modelistliği 
MODÜLÜN ADI Erkek Bermuda Kalıbı 

MODÜLÜN TANIMI 
Temel erkek pantolon kalıbı üzerine bermuda model 
uygulama, ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma ile ilgili 
bilgi ve becerilerin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL “Erkek Pantolon Kalıbı I-II” modüllerini başarmış olmak. 

YETERLİK Erkek bermuda kalıbı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun erkek bermuda 
kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
Amaçlar: 

 Tekniğe uygun erkek bermuda kalıbı 
hazırlayabileceksiniz. 

 Verimlilik ilkesi doğrultusunda erkek bermuda için ana 
ve yardımcı malzeme hesabı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Kâğıt, kalem, silgi, riga, pistole, çizim masası, erkek bermuda 
pantolon şablonları, temel erkek pantolon kalıbı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Her öğrenme faaliyeti sonunda hazırlanan ölçme araçları ile 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgi ve beceriler değerlendirilecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrenci, 
 

Hazır giyim sektörü, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Sektör gelişmiş ülkelerde sanayileşme sürecinin başarı ile uygulanmasında da 
olumlu rol oynamıştır. 

 
Ülkemizde hazır giyim sektörü birçok kişiye iş imkânı yaratmaktadır. Kalifiye insan 

gücüne ihtiyaç duyan ülkemizin mesleğini tanıyan bilgi ve becerisini hep daha ileri taşımak 
isteyen elemanlara ihtiyacı vardır. 

 
Seçmiş olduğumuz bu modül ile sektörde önemli biryere sahip erkek giyim 

modalistliği dalında, erkek bermuda kalıbını hazırlama, ana ve yardımcı malzeme hesabı 
yapabilme becerisini kazanacaksınız. Kazandığınız bilgi ve becerilerinizi geliştirerek erkek 
giyim sektöründe uzmanlık seviyesine ulaşabileceksiniz. 

 
Başarılar... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 

 
Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun erkek bermuda pantolon kalıbı hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

Erkek bermuda modellerini araştırınız. Bulduğunuz modelleri sınıfta arkadaşlarınıza 
sununuz. 
 

1. ERKEK BERMUDA KALIBI 
 

1.1. Erkek Bermuda Model Analizi 
 

FİRMA ADI : ………………. BEDEN NU: 50 İŞ NU           : 1 
SAYFA NU  : 1 

ÜRÜN : ERKEK BERMUDA  Tarih : 03.01.2006 Sezon : İlkbahar 
GRAFİK ÇİZİM BİÇİM TANIMLAMA  

 

Ön pantolon aplike cepli  
Arka pantolonda bele yakın korsajlı (conta) 
Arka pantolonda korsaja paralel aplike cepli  
Cep ortası kanun pilili  
Patletli fermuarlı 
4 cm genişliğinde 4 adet köprü 
Genişletilmiş paça 
Paça, kemer ve cep kenarları spor dikişli 

MALZEMELER PARÇA LİSTESİ 
………..cm pantolonluk spor kumaş 
1 Adet düğme 
1 Adet ……cm fermuar 
1 Adet beden etiketi 
1 Adet firma etiketi 
1 Adet yıkama talimatı 

2 Adet ön pantolon 
2 Adet arka pantolon 
2 Adet ön cep 
2 Adet arka cep 
2 Adet arka korsaj 
4 Adet köprü 
1 Adet kemer 
1 Adet sağ patlet 
1 Adet sol patlet 

KUMAŞ ÖRNEKLERİ YARDIMCI MALZEME ÖRNEKLERİ 
İplikler Düğme Fermuar Etiketler 

     

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Erkek Bermuda Model Uygulama  
Erkek Bermuda Model Uygulama (Ön) 

 

 
Şekil 1.1 



 

 5

Erkek Bermuda Model Uygulama (Arka) 

 
Şekil 1.2 

 
 
 



 

 6

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
Erkek Bermuda Model Uygulama 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Ön Bermuda Model Uygulama  
Temel erkek pantolon kalıbı üzerinden ön 
ve arka pantolon kopyalarını alınız. 

 

1 noktasından aşağıya yan dikiş üzerinde 14 
cm ininiz(2). 

 

1 noktasından sağa doğru 6 cm 
işaretleyiniz(3). 

 

3 noktasından aşağıya ütü hattına paralel 8 
cm ininiz(4). 

 

2-4 noktalarını cetvel doğrultusunda 
birleştiriniz. 

 

Pantolon boyundan yukarı 20 cm 
işaretleyiniz(5-6). 

 

5 noktasından sola 3 cm çıkınız(7).  
6 noktasından sağa 3 cm çıkınız(8).  
Diz hattının sağından ve solundan 3’er cm 
işaretleyiniz(9-10). 

 

9-A,10-B Noktalarını iç ve dış paça formu 
vererek birleştiriniz. 

 
 

3 noktasından sağa doğru 10 cm 
işaretleyiniz(11). 

 

11 noktasını dik olarak 27 cm uzatınız(12)  
12 noktasını yan dikişe dik açı yaparak 
çiziniz(13). 

 

Ön ortasından sağa doğru 3 cm çıkınız.  

Ön ortasından aşağı doğru 16 cm ininiz. Bu 
noktadan da sağa doğru 3 cm çıkınız. 
Bulunan noktaları birleştirerek patlet 
çizimini tamamlayınız. 

 

ARKA  
16 noktasından aşağıya arka ağ üzerinde 12 
cm ininiz(17). 

 

18 noktasından aşağıya yan dikiş üzerinde 
6,5 cm  
ininiz.(19) 

 

17-19 noktalarını cetvelle çiziniz.  
Yan dikiş üzerinde 17-19 çizgisine paralel 2 
cm inip sağa doğru yardımcı çizgi 
çiziniz(20). 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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20 noktasından içeri yardımcı çizgi 
üzerinde önce 7 cm sonra 14 cm 
işaretleyiniz(21-22). 

 
 

22 noktasında dik açı uygulayıp 13 cm 
uzatınız(23). 

 

23 noktasına dik açı uygulayıp 14 cm 
uzatınız(24). 

 

21 ile 24 noktasını birleştiriniz.  
24 noktasından sağa ve yukarı 2 cm 
işaretleyiniz(25-26). 

 

25 ve 26 noktalarını birleştiriniz.  
23 noktasından sola ve yukarı 2 cm 
işaretleyiniz(27-28). 

. 

27-28 noktalarını birleştiriniz.  
Pantolon boyundan yukarı 20 cm 
işaretleyiniz(29-30). 

 

29 ve 30 noktalarında sağa ve sola 3’er cm 
işaretleyiniz( 31-32). 

 

32-C noktalarını cetvelle birleştiriniz.  
Diz hattında sağa 3 cm çıkınız(33).  
31-33 noktalarını birleştiriniz.  
33-D noktalarını iç paça formu vererek 
çiziniz. 

 

Ön ortasından sağa doğru 3 cm çıkınız.  
Ön ortasından aşağı doğru16 cm inerek bu 
noktadan da sağa doğru 3cm çıkınız, 
bulunan noktaları cetvelle birleştirerek 
patlet çizimini tamamlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Öğrenme faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendirme kriterlerine göre 
kendiniz veya arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Cep ağzı genişliği ve açıklığını doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Cep genişliği ve uzunluğunu doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Pantolon boyunu doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Paça genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Dizdeki genişliği doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

İç ve dış paça formunu doğru ve net çizdiniz mi ?   

Arka ortada korsaj genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Yan dikişten korsaj genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   

Cep genişliğini ve derinliğini doğru ve net çizdiniz mi ?   

Patlet çizimini tekniğine uygun yaptınız mı?    

Dik açılara dikkat ettiniz mi ?   

Ana ve yardırma çizgilerini doğru olarak çizdiniz mi?   

Çizim üzerinde yazı ve işaretleri eksiksiz gösterdiniz mi ?   

Sayfa düzenine dikkat ettiniz mi ?   

Temiz ve düzenli çalıştınız mı ?   

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa uygulama faaliyetindeki 

ilgili çalışmaya geri dönünüz. 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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1.3. Erkek Bermuda Kalıp Açılımları  
 

Erkek Bermuda Kalıp Açılımları (Ön) 

 
Şekil 1.3 
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Erkek Bermuda Kalıp Açılımları (Arka) 

 
Şekil 1.4 

 
 
 



 

 11

 
UYGULAMA FAALİYETİ-2 
Erkek Bermuda Kalıp Açılımları  
 

İşlem Basamakları Öneriler 
ÖN PANTOLON  
2-4-3 noktalarından başlayarak ön pantolon 
kopyasını alınız  

 

Cep yerlerini, diz hattı ,oturuş yüksekliğini 
çiziniz. 

 

Ütü hattını ve pens çizgisini çiziniz.  
Ütü hattına dikkat ederek yapıştırınız. Sayfa düzenine dikkat ediniz. 
ARKA PANTOLON  
19 noktasından başlayarak esas çizgiler 
üzerinden arka pantolon kopyasını alınız. 

 

Cep yerlerini işaretleyiniz.  
Ütü hattına dikkat ederek yapıştırınız. Sayfa düzenine dikkat ediniz. 
YAN CEP 
2-4 v3 noktalarından başlayarak, 11-12-13 
noktalarından geçecek şekilde yan cebin 
kopyasını alınız. 

 

Düz boy ipliğine dikkat ederek yapıştırınız.  
Cebin çizimini tamamlayınız.  
ARKA CEP  
21 noktasından başlayarak arka cebin 
kopyasını alınız. 

 

Cep genişliğini ortadan ikiye bölünüz.  
6 cm pili payı veriniz.  
Cebin çizimini tamamlayınız.  
PATLET  
Patletin kopyasını alınız ve yapıştırınız.  
KÖPRÜ  
Model analizindeki ölçüye göre köprü 
çizimini yapınız. 

 

KORSAJ  
Kalıp üzerinden korsaj kopyasını alınız.  
Pensi kapatarak D-B-İ doğrultusunda 
yapıştırınız. 

 

Korsayı pistole yardımı ile düzeltiniz.  
KEMER  
3cm genişliğinde ve bel ölçüsünde kemer 
çiziniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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KONTROL LİSTESİ 
 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendirme kriterlerine göre 

kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 
Ön pantolon kopyasını tekniğine uygun aldınız mı?   
Cep yeri ,ütü hattı,oturuş yüksekliği ve diz hattı çizgisini aldınız mı?   
Arka pantolonun esas hatlardan kopyasını alıp üzerinde cep yerini 
işaretlediniz mi? 
Sayfa düzenine dikkat ederek yapıştırdınız mı? 

  

Yan cep ve arka cep kopyasını tekniğine uygun aldınız mı?   
Arka  cebe model özelliğine uygun pili payı verdiniz mi?   
Düz ipliğine dikkat ederek yapıştırdınız mı?   
Korsaj kalıbını hazırlarken pensi kapattınız mı?   
Korsaj kalıbını yapıştırdıktan sonra son şeklini pistole ile verdiniz mi?   

Model özelliğine göre köprü çizimini yaptınız mı?   
Kemer çizimini ölçüye uygun çizdiniz mi?   
Temizlik ve netliğe dikkat ettiniz mi ?   

 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ilgili faaliyete dönerek 
tekrarlayınız. Faaliyeti başarı ile tamamladıysanız diğer uygulama faaliyetine geçiniz. 
 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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1.4. Erkek Bermuda Şablon Çizimi 
Erkek Bermuda Şablon Çizimi (Ön) 

 
Şekil 1.5 
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Erkek Bermuda Şablon Çizimi (Arka) 

 
Şekil 1.6 
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UYGULAMA FAALİYETİ-3 
Erkek Bermuda Şablon Çizimi 
 

İşlem Basamakları Öneri 
Kalıp üzerinden kopyasını alınız.  
D.B.İ. dikkat ederek yapıştırınız.  
Paça boyuna 4-5 cm diğer yerlere 1cm  
dikiş payı vererek çiziniz 

 

Diz cep yerinin işaretini alınız.  
Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretler tamamlayınız 

 

YAN CEP   
Ön kalıp üzerinden kopyasını alınız.  
D.B.İ. dikkat ederek yapıştırınız.  
Kalıp kenarlarına 1 cm dikiş payı veriniz  
Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretleri tamamlayınız. 

 

ARKA PANTOLON  
Kopyasını alınız. D.B.İ göre yapıştırınız.  
Paça boyunu 4-5cm diğer yerlere 1 cm dikiş 
payı vererek  çiziniz. 

 

Arka cep yerinin işaretini alınız.  
Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretleri yazınız. 

 

ARKA CEP  
Cebin kopyasını alınız.  
D.B.İ doğrultusunda yapıştırınız.  
Cep ağzına 3cm diğer yerlere 1 cm dikiş 
payı veriniz. 

 

Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretler yazınız. 

 

KORSAJ  
Kopyasını alınız. D.B.İ doğrultusunda 
yapıştırınız. 

 

Kalıbın tüm çevresine 1 cm dikiş payı 
veriniz. 

 

Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretler yazınız. 

 

KEMER  
Kemer çizimi üzerinden kopya alınız.  
Her tarafına 1 cm dikiş payı veriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ-3
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Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretler yazınız. 

 

KÖPRÜ  
Köprü çizimi üzerinden kopya alınız.  
Her tarafına 1 cm dikiş payı veriniz.  
Şablon üzerinde olması gereken yazı ve 
işaretler yazınız. 

 

PATLET  
Patleti ön ortası kumaş katı olacak şekilde 
kopyasını alınız. 

 

Her tarafına 1 cm pay veriniz.  
Sol paletin kopyasını alınız.  
Sağ paletin kopyasını alınız  
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KONTROL LİSTESİ 

 
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendirme kriterlerine göre 

kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz. 
 
 
Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 
Kalıpta dikiş payı olan yerleri doğru tespit ettiniz mi?   
Dikiş paylarını ana çizgiye paralel çizdiniz mi ?   
Pantolon şablon çizimi üzerinde bulunması gereken yazı, işaret ve 
açıklamaları tam olarak gösterdiniz mi ? 

  

Sayfa düzenine dikkat ettiniz mi ?   
Temizlik ve netliğe dikkat ettiniz mi ?   

 
 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

 
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ilgili faaliyete dönerek 

tekrarlayınız. Faaliyeti başarı ile tamamladıysanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2 
 
 

Bu faaliyette kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 
sağlandığında erkek bermuda kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabı yapabileceksiniz.  
 
 
 

 
 

Erkek bermuda pantolon kumaşı olabilecek kumaş örneklerinden dosya oluşturunuz. 
Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
2. ERKEK BERMUDA ANA VE YARDIMCI 

MALZEME HESABI 
 

2.1. Erkek Bermudada Kullanılan Ana Ve Yardımcı Malzemeler  
 

Bermuda pantolonu yazlık bir giyecek olup spor ve rahattır. Bu nedenle dikiminde 
kullanılacak kumaşların pamuklu ya da keten gibi sağlıklı ve teri çeken özelliğe sahip olması 
gerekir. Ekoseli, düz desenli; pamuk, keten kumaş karışımları tercih edilir. 

 
 

ANA MALZEME YARDIMCI MALZEME 

Kumaş 

Fermuar 
Düğme 
Tela 
İplik 
Beden etiketi 
Yıkama talimatı 
Firma etiketi 

 
 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Erkek Bermuda Pastal Planı 
 

 
Şekil 2.1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Erkek Bermuda Pastal Planı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Gereken araç-gereçleri çalışma ortamında 
hazırlayınız. 

Erkek bermuda şablonları, mezüre, pastal 
kağıdı, kalemler vb. 

Kumaş özelliğine göre serme yöntemini 
belirleyiniz. 

Katlı ende serim işlemi için kumaşın ½ en 
ölçüsünü kullanınız. 

Pastal kâğıdında kullanılabilir kumaş enini 
çiziniz. 

 

Büyük kalıp parçalarından başlayarak 
kullanılabilir kumaş enine bermuda 
kalıplarını en ekonomik şekilde 
yerleştiriniz. 

Yönsüz kumaşlardaki serim özelliklerini 
dikkate alınız. 
DBİ işaretlerine dikkat ediniz. 

Korsaj, cep, kemer ve patlet şablonlarını 
uygun boşluklara yerleştiriniz. 

 

Pastal başı ve sonuna 1cm ilave ederek, 
metraj alınız. 

 

 
 

Ana Malzeme 
Ölçülen metraj: 152x75 cm kumaş 
 
 
Yardımcı Malzeme 
1 Adet düğme 
Dikiş ipliği 
1 adet beden etiketi 
1 adet yıkama talimatı 
1 adet firma etiketi 

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendirme kriterlerine göre 
kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Pastal resmi hazırlanırken büyük kalıplara öncelik verdiniz mi ?   
Düz boy iplik yönüne dikkat ettiniz mi ?   
Kalıpların kumaş katına dikkat ettiniz mi ?   
Verimliliği esas aldınız mı ?   
Ana malzeme hesabı yaptınız mı ?   
Yardımcı malzeme hesabı yaptınız mı?   

 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ilgili faaliyete dönerek 

tekrarlayınız. Faaliyeti başarı ile tamamladıysanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 
 
 
 

KONTROL LİSTESİ 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
SORULAR 
 

1.52 beden ölçülerine göre erkek bermuda kalıbını çalışınız (Kullandığınız temel 
bedene ait olan ölçü tablosundan ölçülerinizi alabilirsiniz). 

2.Şablonunu hazırlayınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
Cep ağzı genişliği ve açıklığını doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
Cep genişliği ve uzunluğunu doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
Pantolon boyunu doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
Paça genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
İç ve dış paça formunu doğru çizdiniz mi ?   
Arka ortada korsaj genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
Yan dikişten korsaj genişliğini doğru tespit edip çizdiniz mi ?   
Cep genişliğini ve derinliğini doğru çizdiniz mi ?   
Patlet çizimini tekniğine uygun yaptınız mı?    
Dik açılara dikkat ettiniz mi ?   
Ana ve yardımca çizgileri doğru olarak çizdiniz mi?   
Çizim üzerinde yazı ve işaretleri eksiksiz gösterdiniz mi ?   
Ön pantolon kopyasını tekniğine uygun aldınız mı?   
Cep yeri, ütü hattı,oturuş yüksekliği ve diz hattı çizgisini aldınız mı?   
Arka pantolonun esas hatlardan kopyasını alıp üzerinde cep yerini 
işaretlediniz mi? 

  

Sayfa düzenine dikkat ederek yapıştırdınız mı?   
Yan cep ve arka cep kopyasını tekniğine uygun aldınız mı?   
Arka cebe model özelliğine uygun pili payı verdiniz mi?   
Düz ipliğine dikkat ederek yapıştırdınız mı?   
Korsaj kalıbını hazırlarken pensi kapattınız mı?   
Korsaj kalıbını yapıştırdıktan sonra son şeklini pistole ile verdiniz mi?   
Model özelliğine göre köprü çizimini yaptınız mı?   
Kemer çizimini ölçüye uygun çizdiniz mi?   
Temizlik ve netliğe dikkat ettiniz mi ?   
Kalıpta dikiş payı olan yerleri doğru tespit ettiniz mi?   
Dikiş paylarını ana çizgiye paralel çizdiniz mi ?   
Pantolon şablon çizimi üzerinde bulunması gereken yazı, işaret ve 
açıklamaları tam gösterdiniz mi ? 

  

Sayfa düzenine dikkat ettiniz mi ?   
Temizlik ve netliğe dikkat ettiniz mi ?   

 
Modüldeki öğrenme faaliyetleri ve modül değerlendirme bölümünde istenen 

çalışmaları başarı ile tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak bir sonraki modülü 
uygulamaya geçebilirsiniz.  

KONTROL LİSTESİ 
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