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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Çanta 

MODÜLÜN TANIMI Çanta; ana ve yardımcı malzemeleri, çanta kalıbı, çanta 

kesimi ve çanta dikimi, son kontrol işlemlerini kapsayan 

öğrenme konuları ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Düz örme çanta hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaçlar 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğe uygun  

düz örme çanta hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bu modül ile çantanın tanımını ve çeşitlerini 

yazabileceksiniz. 

2. Çanta ana ve yardımcı malzeme seçimini modele uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun çanta kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekniğe uygun çanta kesimi yapabileceksiniz. 

5. Çanta dikimini tekniğe uygun yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık bir atölye ortamı 

Donanımlar: Düz sanayi dikiş makinesi, overlok, örme 

kumaş, süsleme malzemesi, hazır harçlar, iğne iplik, çeşitli 

kumaş parçaları vb. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Giyim aksesuarları, giyime şıklık katması ve giyimi tamamlaması açısından modanın 

vazgeçilmez unsurları olmuştur. Bu açıdan çanta da giyimi tamamlayan bir aksesuar olarak 

eskiden bugüne artan bir zevkle ve yaratıcılıkla modanın içindeki yerini korumaktadır.  

 

Çantalar birçok değişik malzemeden yapılmaktadır. Çeşitli ebatlarda olan çantalar 

birden fazla gerekli eşyayı bir arada rahatça taşımaya olanak sağlamaktadır. Son yıllarda 

çanta erkekler için de önemli bir yer tutmuştur. Özellikle kredi kartlarının çokluğu, mp3 

çalar, cep bilgisayar, cep telefonu vb. eşyaların pantolon ceplerine sığmaması erkekleri de 

çanta kullanımına itmiştir. 

 

Sizin için hazırladığımız bu modül sayesinde çanta ana ve yardımcı malzeme seçimini 

yapabilecek, çanta kalıbı hazırlayabilecek, çanta dikim teknikleriyle çantayı dikip 

astarlayabilecek, çantayı süsleyip son kontrol işlemlerini başarı ile uygulayabileceksiniz.  

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

            

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda çantanın tanımını ve çanta 

çeşitlerini bilecek,  modele uygun çanta  ana ve yardımcı malzemelerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Değişik çanta modellerini ve bu çantalarda kullanılan ana ve yardımcı 

malzemeleri inceleyip araştırınız.  

 Bulduğunuz değişik çanta modellerini veya resimlerini arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

1. ÇANTA ANA VE YARDIMCI 

MALZEMELERİ 
 

Çanta imalatı için ana ve yardımcı malzemelerin tespitini yapabilmek için önce nasıl 

bir çanta yapılacak sorusuna yanıt bulmalıyız. Yardımcı malzemelerde kullanılacak çantanın 

kullanım yerine göre seçilir. 

 

1.1. Çantanın Tanımı ve Çeşitleri 
 

Çanta kişisel eşyaların konulduğu, çeşitli ebatlarda olan birden fazla eşyayı bir arada 

rahatça taşımaya yarayan, giyimi tamamlayan aksesuardır. 

 

Çanta Çeşitleri: Çantalar kullanıldığı yere göre, yapımında kullanılan malzemeye 

göre, kullanıldığı zamana göre, yapımında kullanılan örgü tekniklerine göre olmak üzere 4 

ayrı grupta toplanır.  

 

 Kullanıldığı yere göre çantalar: 

 Pazar ve alışveriş çantaları 

 Plaj çantaları 

 Günlük çantalar 

 Seyahat çantaları  

 Fantezi çantalar 

 Yapımında kullanılan malzemeye göre: 

 Kumaş çantalar  

 Deri çantalar  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Örgü çantalar 

 Rafyadan yapılan çantalar 

 Dokuma kumaş çantalar 

 Kullanıldığı zamana göre: 

 Spor çantalar 

 Fantezi çantalar 

 Yapımında kullanılan örgü tekniklerine göre: 

 Şişle örülen çantalar 

 Tığ ile örülen çantalar 

 Dokuyarak yapılan çantalar 

 El düğümleri (makrome) çantalar 
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Resim 1.1: Çanta çeşitleri 

1.2. Çantada Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemelerin Özellikleri 
 

Çantaların dayanıklılık derecelerini, koruma ve temizleme yöntemlerini bilmek için 

çantaların yapımında kullanılan malzemelerin yapısal özelliklerini ve içeriklerini bilmek 

gerekir. 

 

 Çanta yapımında kullanılan ana malzemeler 

Örme kumaşlar, her çeşit kumaş, çeşitli ipler, deriler çanta yapımında kullanılan ana 

malzemelerdendir. Çanta yapımında kullanılan bu malzemelerin yüzeylerinin düzgün bir 

dokuda olması gerekir. Görünüşünü etkileyecek çatlak, kusur ve pürüz olmamalıdır. Örme 

kumaşlarda kaçıklar ve sökükler bulunmamalıdır. Çanta yapımında kullanılan diğer bir ana 

malzeme de astarlık kumaştır. Astarlık kumaşlar da çantanın dışında kullanılan malzemeye 

uygun olarak seçilir. 

 

Resim 1.2: Astarlık kumaşlar 

 Yardımcı malzemeler 

Çanta yapımında ana malzeme kadar çantayı tamamlayan yardımcı malzemelere de 

ihtiyaç duyulur. Yardımcı malzemeler, çantanın kumaşına ve modeline uygun seçilmelidir. 
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Çanta yapımında kullanılan yardımcı malzemeler şunlardır: Metal aksesuarlar, tokalar, 

kapatma klipsleri, bağlantı halkaları, çıtçıt, fermuarlar, çanta sertleştirme malzemeleri 

 

 

Resim 1.3: Yardımcı çanta malzemeleri 

 Çanta süsleme malzemeleri  

 

Piyasada farklı birçok malzeme bulunmaktadır. Süsleme malzemeleri seçmek için 

çantanın ana malzemesinin ve çantanın nerede kullanılacağının bilinmesi gerekir. Bu 

bilgilere sahip olduktan sonra bunlara uygun değişik malzemeler temin edilebilir. Çanta 

süslemesinde model özelliğine göre çeşitli fisto, harç, dantel, oya, aplike, kurdele, pul, 

boncuk, düğme, çeşitli ipler, keçe gibi malzemeler kullanılır. 

 

Bir aksesuara, göze daha hoş görünmesini sağlamak için yapılan ilavelere süsleme 

denir. Süslemede amaç, çantanın daha güzel ve şık görünmesini sağlamak, hatalı veya ek 

yerlerini kapatmaktır. 

       

     Resim 1.4: Süslenmiş bir çanta örneği                    Resim 1.5: Süsleme malzemeleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çanta için ana ve yardımcı malzemeleri hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çanta dikimi için düz örme kumaş 

hazırlayınız. 

 

 Dikmeyi düşündüğünüz çantaya 

yetecek kumaş olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Çanta içine astar dikmek için astarlık kumaşı 

hazırlayınız. 

 

 Astar kumaşın çanta kumaşından 

daha sıkı örülmüş ve rahat dikilebilir 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çanta için yardımcı malzemeleri hazırlayınız 

 

 Yardımcı malzemeleri ihtiyacınızı 

karşılayacak kadar almalısınız. 

 Süsleme malzemelerini hazırlayınız. 

 Süsleme malzemelerinin seçtiğiniz 

çanta kumaşı üzerindeki uyumunu 

düşünerek hazırlamalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1) Çanta dikimi için düz örme kumaş hazırladınız mı?   

2) Çanta içine astar dikmek için astarlık kumaşı hazırladınız 

mı? 

  

3) Çanta için yardımcı malzemeleri hazırladınız mı?   

4) Süsleme malzemelerini hazırladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı 

aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapımında kullanılan malzemeye göre çanta çeşitlerindendir? 

A. Plaj çantası 

B. Fantezi çantaları 

C. Günlük çantalar 

D. Deri çantalar 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi çanta yapımında kullanılan örgü tekniğidir? 

A. Dokuyarak 

B. Fantezi çantalar 

C. Spor çantalar 

D. Rafya çantalar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzemelerdendir? 

A. Metal aksesuarlar 

B. Astarlar 

C. Kumaşlar 

D. Deri 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çanta süslemede kullanılmaz? 

A. Fisto 

B. Harçlar 

C. Bağlantı halkaları 

D. Kurdele 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

          
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığı takdirde 

modele, tekniğe ve kullanılan ana malzemeye göre çanta kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki mağazalarda bulunan ve çanta kullananların çantalarının 

özelliklerini gözlemleyiniz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

2. ÇANTA KALIBI 
 

Çanta kalıbı hazırlarken model föyünü iyi inceleyerek çanta hakkındaki bilgileri iyi 

öğrenmeliyiz. Aşağıda örnek olarak verilmiş olan model föyünü inceleyerek ürün hakkında 

bilgilere ulaşmış olacağız. 

 

2.1 Çanta Model Analizi   
 

Aşağıdaki föyde gördüğünüz üzere çantayı üretmek için tasarlayan firma numune 

yapımında aşağıdaki bilgilere göre modelini yapmıştır. Önce modeli tasarlayan firmanın 

firma adı kısmında kendi şirketinin ismine yer verir. Model no kısmında ise o imalat yılının 

başından bu güne kadar tasarlamış olduğu kaçıncı çanta olduğunu gösterir. İş no ise o imalat 

yılı içerisinde üretmiş olduğu tüm ürünleri de kapsayan numarayı verir. Yani çanta 1. model 

olabilir ancak bunun yanında cüzdanda yapmıştır. 20 cüzdan işi yaptı ise 21. işi çantadır diye 

anlamalıyız. Ürün ise dediğimiz gibi ürün gruplarını kapsar, çanta, şapka, cüzdan vs. olabilir. 

Tarih ürünün artık yapılabilir onayının verilip imalata başlanacağı tarihi göstermektedir. 

Sezon ise moda tasarımında genellikle 2 kreasyon hazırlanmaktadır, bunlar ilkbahar-yaz, 

sonbahar-kış sezonu gibi düşünebiliriz ancak bazı firmalar ürünlerine göre ara kreasyonlarda 

hazırlayabilir. Bunun haricinde alt bölümde kalan bilgiler ise üretilecek ürünün birebir 

aynısının üretilebilmesi için en, boy, çeşitli dikiş boyları, kullanılacak kumaş, dikiş iplikleri, 

ana ve yardımcı malzeme bilgileri ile birlikte bazı özel bilgiler bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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MODEL FÖYÜ 

 

 

 
MODEL NO:1                             İŞ NO: 

ÜRÜN: Çanta TARİH:                            SEZON: 

1 
Çanta boyu                             37 

cm 
                         PARÇA LİSTESİ 

2 
Çanta eni                                44 

cm 

     Kumaş                                    Astar       

-Ön: 1                                         -Ön: 1 

-Arka: 1                                      -Arka: 1 

-Çanta sapı: 2             

3 
Pens eni boyu                          4 

cm 

4 
Çanta sap uzunluğu               50 

cm 

5 
Çanta sap eni                           4 

cm 

MODEL RESMİ MODEL ANALİZİ 

 

 Model simetriktir. 

 Ön ve arkadan olmak üzere iki parçadan 

oluşmaktadır. 

 Hem önde hem arkada pens mevcuttur. 

 2 adet sap bulunmaktadır. 

 Çantanın astarı için aynı kalıp 

kullanılmıştır. 

 Süsleme olarak aplike tekniği 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 2.1: Örnek model föyü 
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2.2. Çanta Kalıbı 
 

Çantanın kalıbı modeli tasarlayan modelistin kalıpçı ile birlikte çalışarak parça adedini 

ve parçaların nasıl dikileceklerini de birlikte kararlaştırarak dikim paylarını da ive ederek 

ürünün açılmış resminin kâğıda aktarılması işlemidir. Bazen kalıplar numune dikimler 

sonrasında son halini alıncaya kadar birden fazla hazırlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2: Çanta kalıbı 

 

2.3. Çanta Ana Ve Yardımcı Malzeme Hesaplama İşlemleri 
 

Çantanın ana ve yardımcı malzemelerinin hesaplama işlemlerini yaparken önce bir 

çanta için ne kadar  malzeme gideceğinin hesabını yapmalısınız. Bir çanta için gereken 

kumaş, aster kumaşı, sap kumaşı, aksesuarlar, yardımcı malzemeler ve süsleme 

malzemelerinin miktarlarını çıkarmalıyız. Bu hesaplamaları model föyüne göre yaparız. 

Daha sonra kaç eder ürün üretecek isek bulduğumuz her malzemenin miktarını üretilecek 

ürün adedi ile çarparak sonuca ulaşırız. Bu işlem sonunda çeşitli imalat hatalarına karşı % 1-

2  oranında fazla malzeme temin edebiliriz. Fazla malzeme temin etmenin amacı imalat 

sırasında eksiklikten dolayı üretimi durdurmamış oluruz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Çanta kalıbı hazırlayınız. 

 

İşlem basamakları   Öneriler 

 Sağ tarafa dik bir çizgi çiziniz. Bu 

çizginin başlangıç noktasıdır 

(1noktası). 

 Çizgileri düzgün ve belirgin 

çizmelisiniz. 

 Bir noktasından yukarı çanta boyu 

37cm alınız (2noktası). 

 Ölçülere dikkat etmelisiniz. 

 1 ve 2 noktasını dik açı yaparak sola 

doğru uzatınız. 

 Açının 90 derece olduğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 Bir noktasından sola doğru çanta ½ en 

ölçüsünü işaretleyiniz (3noktası). 

 Yarı ölçüye dikkat etmelisiniz. 

 3 noktasından yukarı dik bir çizgi 

uzatınız. 

 Dik çizmelisiniz. 

 3 ve 2 noktasının kesiştiği yer 

(4noktası) 

 Doğru noktada olmalısınız. 

 3 noktasından içeri 4 cm giriniz 

(5noktası). 

 Pens genişliğini iki tarafa eşit dağıtınız. 

 3 noktasından yukarı 4 cm giriniz 

(6noktası). 

 Pens genişliğini iki tarafa eşit dağıtınız. 

 5 ve 6 noktasını dik açı ile birleştiriniz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

15 

 

K0NTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Sağ tarafa dik bir çizgi çizdiniz mi?   

2. Bir noktasından yukarı çanta boyu 37cm aldınız mı?   

3. Bir ve 2 noktasını dik açı yaparak sola doğru uzattınız mı?   

4. Bir noktasından sola doğru çanta ½ en ölçüsünü işaretlediniz mi?   

5. 3 noktasından yukarı dik bir çizgi uzattınız mı?   

6. 3 ve 2 noktasının kesiştiği yer mi?   

7. 3 noktasından içeri 4 cm girdiniz mi?   

8. 3 noktasından yukarı 4 cm girdiniz mi?   

9. 5 ve 6 noktasını dik açı ile birleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Çanta model analizinde ……………………………oluşturulmalıdır. 

 

2. Çanta boyu, çanta eni, pens eni boyu, çanta sap uzunluğu, çanta sap eni çanta 

……………….’ n de çıkartılması gerekir. 

 

3. Örnek olarak verilen çantada model ………………… , süsleme olarak da ……………… 

, tekniği kullanılmıştır.   

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

model ve örme kumaş özelliğine uygun olarak çanta kesimini yapabileceksiniz. 

 

  

 

 

 

 Örme çanta kesiminde kullanılan kesim araçlarını ve kesim işlemlerini 

araştırınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ÇANTA KESİMİ 
 

3.1. Çanta Kesimi İşlemleri 
 

Kullanmış olduğumuz çanta ana malzemesi örme kumaş olduğu için pastal atılarak 

deri veya diğer dokuma kumaşlar gibi kesilemez bunun için bu parçalar tek tek ve el makası 

ile kesilerek hazırlanır. Çünkü el makası kullanarak örme kumaşlar may takibi yapılarak 

daha düzgün bir formda kesilirler.  

 

3.2. Kumaşı Kesime Hazırlama İşlemleri 
 

Kumaşları kesmeden önce özelliklerine göre kesime hazırlamak gerekir. Kumaşlar şu 

şekilde kesime hazırlanır: 

 

  Islatılarak 

  Islak bezle ütülenerek 

  İplik yönü düzeltilerek 

  Kumaş doğrudan ütülenerek 

 

Örme kumaşlarda çanta kesimi overlok ile yapılmalıdır. Çünkü örme kumaş normal 

makasla kesilince sökülme yapabilir.  

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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   Resim 3.1: Kumaşın hazırlanması 

 
Resim 3.2: Kalıbın kumaş üzerine yerleştirilmesi 

3.3. Kalıbı Kumaşa Yerleştirme İşlemleri 
 

Ütüsü yapılarak yüzey gerilimleri alınmış olan örme kumaş aşağıdaki Resim 3.1 ve 

Resim 3.2’deki gibi düz bir zemin (masa, pastal masası vs.) üzerine serilir. Daha sonra kalıp 

ilmek sırası ve ilmek çubuğuna da dikkat edilerek düzgün bir şekilde yerleştirilerek çizgi taşı 

veya sabun kullanılarak kalıbın yanlarından doğru, kalıbı kaydırmadan itinalı bir şekilde 

çizilir. Çizimde ve kalıp yerleştirmede yapılacak olan bir hata imalatında yanlış olmasına 

neden olur. Bunun için bu işleme çok dikkat etmeliyiz. 

 

Resim 3.3: Kumaşın kesime hazırlanması     Resim 3.4: Çanta sapının hazırlanması 
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3.3. Çanta Kesim İşlemleri 
 

Kumaş üzerine kalıp yerleştirilip çizilim işlemi yapıldıktan sonra kalıp kumaş 

üzerinden kaldırılır. Büyük bir el kesim makası ile mümkün olduğunca tek makas darbesi ile 

ve may takibi yapılarak kesim işlemi tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çanta kesimini yapınız 

İşlem basamakları Öneriler 

 Örme kumaşı kesim masasına kumaşın may 

yönüne dikkat ederek yayınız. 

 

 Masanın düzgün ve kesime elverişli 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Kalıpları örme kumaşın model ve kumaş 

özelliğine dikkat ederek kumaşa yerleştiriniz. 

 May takibi yaparak kalıpları 

yerleştiriniz. 

 Kesim yapmak için en ekonomik şekilde 

kalıpları yerleştiriniz. 

 

 Firenin en az olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kalıpları kenarından çiziniz.  Sabun kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makas ile kesim yapınız. 

 . 

 Çizimi tekrara kontrol ettikten 

sonra kesiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Örme kumaşı kesim masasına kumaşın may yönüne dikkat ederek 

yayınız. 

  

2. Kalıpları örme kumaşın model ve kumaş özelliğine dikkat ederek 

kumaşa yerleştiriniz. 

  

3. Kesim yapmak için en ekonomik şekilde kalıpları yerleştiriniz.   

4. Kalıpları kenarından çiziniz.   

5. Makas ile kesim yapınız.   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1.  Örme kumaşlarda çanta kesimi …………………. ile yapılmalıdır. 

 

2.  Örme kumaşlar normal makasla kesilince …………………. yapabilir. 

 

3.  Kumaşlar kesilmeden önce ………………………………..  ıslatılarak, ıslak bezle 

ütülenerek, iplik yönü düzeltilerek, doğrudan ütülenerek kesime hazırlanmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve zemin 

hazırlandığı takdirde örme çanta dikim işlemlerini modele ve tekniğe uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Örme kumaş çantalarda kullanılan dikim teknikleri nelerdir?  Araştırınız, 

araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. ÇANTA DİKİMİ 
 

4.1. Çanta Dikimi 
 

Kesim işlemi tamamlanan örme kumaş parçalarıyla artık yardımcı malzemeleri de 

kullanarak dikim işlemine başlayabiliriz. Dikim işleminin yapılması için bazı konulara 

dikkat etmeniz gerekir; örneğin dikim işlemini içten dışa doğru yapmalısınız. Parçaları 

birleştirmeden önce üzerlerindeki gerekli süsleme işlemi yapılmalıdır.  Dikim sırasında örme 

kumaş kenarlarına gerekirse overlok dikişi yapılmalıdır. Fermuar dikişleri düz dikiş 

makinasında yapılmalı ve  remayöz dikişi kumaşın kendi ipliği ile yapılmalıdır. Çanta dikimi 

astar içine takılarak gerekli dikişler yapılır , sapı dikilir ve en sonda da fermuar dikişi 

yapılarak çanta tamamlanır..  

 

4.2. Çanta Son Kontrol İşlemleri 
 

Duruş formu kontrolü:Örme kumaş çantanın son olarak duruş kontrolü yapılır. 

Çantanın genel görünümü, dikiş kalitesi ve malzeme uyum kontrolü yapılır. Çantanın 

ölçülere uygunluğu kontrol edilir. Varsa çanta üzerinde son düzenlemeler yapılır. 

 

Resim 4.1: Çantanın görünüşü  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Örme çanta dikim işlemlerini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler  

 Kesim işlemi yapılmış olan kumaş 

parçalarına önce süsleme yapınız. 

 

 Dikiş yaptıktan sonra süsleme daha 

zor olur. 
 

 Desen üzerindeki parçaları kalıp olarak 

kesiniz. 

 Parçaları numaralandırmanız 

gerekir. 

 Kalıpları keçe veya keçe kalınlığına 

yakın kumaşlardan rengine uygun 

kesiniz. 

 Hatalı kesim yapmamaya dikkat 

etmelisiniz. 

 Kesilen renkli kumaş kalıplarını desenin 

özelliğine göre yerlerine aplike yapınız. 
 Şekilleri düzgün kesmelisiniz. 

 Örme kumaş çantanın ön ve arka 

kısmında bulunan pensleri ayrı ayrı 

dikiniz. 

 

 Pensleri düzgün dikmelisiniz. 

 Çantanın alt ve yan dikişlerini yapınız.  Dikişlerin kontrol etmelisiniz. 

 Sertleştirme malzemesini yerleştiriniz. 
 Astar ile çantanın arasında kalacak 

şekilde yerleştiriniz. 

 Astarını dikip çantanın içine  Astari çanta içine tam 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yerleştiriniz. otutturmalısınız. 

 Astarı çantaya el dikişi ile tutturunuz.  El dikişini düzgün yapmalısınız. 

Sap Dikimi 

 Çanta saplarının içine sertleştirme 

malzemesi konarak dikmelisiniz. 

 

  

 Çantanın sapları örme kumaş ile astar 

arasına gelecek şekilde kalıpta belirtilen 

yere göre sabitleyiniz. 

 Sapları düzgün ve eşit uzunlukta 

takmalısınız. 

 Fermuar Dikimi 

 Çanta astarlandıktan sonra fermuar 

dikim işlemi yapınız 

 Düz dikiş makinası kullanmalısınız. 

 Fermuar dikiminden sonra çantanın son 

kalan süslemesi varsa tamamlayınız 

 Eksik olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1) Kesim işlemi yapılmış olan kumaş parçalarına önce süsleme 

yaptınız mı? 

  

2) Desen üzerindeki parçaları kalıp olarak kestiniz mi?   

3) Kalıpları keçe veya keçe kalınlığına yakın kumaşlardan rengine 

uygun kestiniz mi? 

  

4) Kesilen renkli kumaş kalıplarını desenin özelliğine göre 

yerlerine aplike yaptınız mı? 

  

5) Örme kumaş çantanın ön ve arka kısmında bulunan pensleri 

ayrı ayrı diktiniz mi? 

  

6) Çantanın alt ve yan dikişlerini yaptınız mı?   

7) Sertleştirme malzemesini yerleştirdiniz mi?   

8) Astarını dikip çantanın içine yerleştirdiniz mi?   

9) Çanta saplarının içine sertleştirme malzemesi konarak diktiniz 

mi? 

  

10) Çantanın sapları örme kumaş ile astar arasına gelecek şekilde 

kalıpta belirtilen yere göre sabitlediniz mi? 

  

11) Çanta astarlandıktan sonra fermuar dikim işlemi yaptınız mı?   

12) Fermuar dikiminden sonra çantanın son kalan süslemeyi 

tamamladınız mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1.  Örme kumaş çantanın son olarak ……………………………………….. yapılır. 

 

2.  Çantanın duruş kontrolünde genel görünümü, ………………………… ve 

………………………………………….  uyum kontrolü yapılır. 

 

3.  Örme kumaş çantanın ……………………………….uygunluğu da kontrol edilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1. (…).Astarlık kumaşlar çanta yapımında kullanılan yardımcı malzemelerdir.  

 
2. (…).Deri, çanta yapımında kullanılan yardımcı malzemedir. 

 

3. (…). Süsleme malzemeleri seçmek için çantanın ana malzemesinin ve çantanın nerede 

kullanılacağının bilinmesi gerekir.  

 

4. (…).Bir aksesuarın göze daha hoş görünmesini sağlamak için yapılan ilavelere 

süsleme denir.     

 

5. (…).Süslemede amaç çantanın daha güzel ve şık görünmesini sağlamak, hatalı veya ek 

yerlerini ortaya çıkartmaktır.  

 

6. (…).Model föyü, çanta model analizinde kullanılan bir formdur.  

 

7. (…).Örme kumaşlarda çanta kesimi makasla yapılmalıdır.  

 

8. (…).Örme kumaş çantanın son olarak duruş kontrolü, genel görünümü, dikiş kalitesi 

ve malzeme uyum kontrolü yapılır.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 model föyü 

2 model analizine 

3 simetrik/aplike 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 overlok 

2 sökülme 

3 özelliklerine göre 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 duruş kontrolü 

2 dikiş kalitesi, malzeme 

3 ölçülere 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

 

 

  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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