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Şerit Makinesi
Şerit makinesinin kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı materyalidir.
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Şerit makinesinde dikiş dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, şerit makinesinde tekniğine
uygun seri dikiş dikebilecek ve aynı zamanda basit arızaları
giderebilecektir.
Amaçlar
1. Şerit makinesini dikime hazırlayabileceksiniz.
2. Şerit makinesini kullanabileceksiniz.
3. Şerit makinesinin basit arızalarını tamir edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Sınıf, atölye, işletme
Donanım
Şerit makinesi, makine iğneleri, düz ve yıldız ağızlı tornavida,
iplik, pense, mekik, masura, saya parçaları, dikiş test parçası,
mezüre, kompresör, temizlik bezi, temizlik fırçası, makine
yağı, yağdanlık vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile modül
uygulamalarında kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek
değerlendirilecektir
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabı geçmişten günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar her
dönemde ayaklarını dış etkenlerden koruyacak bir giyeceğe ihtiyaç duymuşlardır.
Günümüzde nüfus artışı ve insanların satın alma gücünün artması ile kaliteli malzemelerden
yapılmış, estetik ve modaya uygun ayakkabıya ihtiyaç giderek artmaktadır.
Güzel görünümlü ve kaliteli ayakkabıları seri bir şekilde yapabilmek için, çeşitli
özelliklere sahip makinelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan bir tanesi de şerit makinesidir.
Bu makineler, çeşitli aparatları sayesinde farklı işlemler yapabilmektedirler. Makinenin
dirseğine takılan şerit dikme aparatı sayesinde, spor sayaların ağız kısımlarına ve taban
astarlarının kenarlarına şerit dikmek için kullanılmaktadır.
Çağdaş, sanayileşmiş ve refah düzeyi gelişmiş bir Millet, bir birey olarak insanlığın
önünde yer almak istiyorsak; gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve kullanmak zorundayız.
Bu modül ile ayakkabıcılık saya üretimi mesleğinde kullanılan ileri dikiş makineleri
grubunda yer alan şerit dikiş makinesini tanıyacak ve bu makinenin kullanma becerisini
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında şerit
makinesini tekniğine uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Şerit makinesinin; saya üretiminde kullanıldığı yerleri, iğne ve iplikleri için
piyasa araştırması yaparak rapor halinde hazırlayınız.



Hazırlanan raporu sınıfa sunarak, tartışınız.

1. ŞERİT DİKİŞ MAKİNESİ
1.1. Şerit Dikiş Makinesinin Elemanları

Fotoğraf 1.1: Şerit dikiş makinesi elemanları
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1.Bobin yuvası 2.Bobin ve bobin merkezleme mili 3.Çardak 4.İplik gergi çubuğu
5.Tansiyon grubu 6.Deve boynu 7.Horoz 8.İplik tutucu 9.Ayak ve ayak mili 10.İğne ve
iğne mili 11.Dikiş aparatları ve sabitleme vidaları 12.Şerit milleri 13.Bobin kasası 14.İplik
sarma ön gergi çubuğu 15.Masura sarma aparatı 16.Dikiş adımı (uzunluğu)ayar kolu
17.Kasnak (volan) 18.Burun (dirsek) 19.Ayak basınç ayar vidası 20.Horoz sperliği 21.Masa
plakası ( tabla ) 22.Şalter 23.Pedal 24.Ayak kaldırma pedalı 25.Tezgâh ayaklığı
Fotoğraf 1.2: Şerit dikiş makinesi elemanları

Fotoğraf 1.1 ve 1.2’ de şerit dikiş makinesi elemanları görülmektedir.

1.2. Şerit Dikiş Makinesi Elemanlarının Göevleri
Standart form hazırlayabilmek için kalıbın dış yüzeyi ve iç yüzeyi kartona
aktarıldıktan sonra ortalaması alınarak ara form hazırlanacaktır. Ara form üzerinden standart
form çıkarılacaktır. Dış form, iç form, ara form, standart form ve ıstampalarınızın üzerine;
modelin adı, kalıbın model numarası, kalıp ayak numarası, modelin hazırlanma tarihi ve
isminiz yazılmalıdır.
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Bobin yuvası: Bobinin konulduğu yerdir.



Bobin ve bobin merkezleme mili: Bobin, ipliğin sarıldığı yerdir. Bobin
Merkezleme Mili, verimli bir dikişin sağlanması için iplik bobininin doğru
merkezlenmesini sağlayan silindirik metal çubuktur.İplik yolunun ilk başlangıç
yeridir.



İplik çardağı: Bobinden sağılan (çözülen)ipliğin gergin ve düzenli olarak iplik
yolunu takip etmesi için ilk gerginlik ayarının ve merkezlemesinin yapıldığı
düzenektir.



İplik gergi çubuğu: İplik Merkezleme çubuğundan gelen ipliğin, gergin bir
şekilde düzenli olarak tansiyon disklerine akışını sağlar.



Tansiyon grubu


Tansiyon diskleri : İplik yolu altıncı elamanı olup, iğne mili ve horozun
hareketine bağlı olarak aynen bir kalp gibi açılıp kapanarak ipliğin
sağılarak iğne ucuna akışını sağlayan kafanın en önemli iplik yolu
elemanlarıdır.



Tansiyon iplik kontrol yayı : Tansiyon disklerinden sağılan ipliğin,
horozun hareketine bağlı olarak yay gücünün yenilerek gergin bir şekilde
iğneye akışını sağlar.



Deveboynu: Horozdan gelen ipliğin savrulmadan merkezlenerek iğneye
aktarılmasını sağlayan sabit parçadır.



Horoz: İğne milinin hareketine bağlı olarak, aşağı yukarı düşey hareket
yaparak, tansiyon grubundan dikiş adımına göre iplik çeken makine elemanıdır.



İplik tutucu: İpliğin savrulmadan iğneye gelmesini sağlayan iplik yolu
elamanıdır.



Ayak ve ayak mili: Ayak, iş parçalarına baskı yapan makine elemanıdır.
Ayağın takılı olduğu mile ayak mili denir.
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İğne ve iğne mili: İğne, dikiş işlemi gerçekleştiren makine elemanıdır.İğne
mili, üzerine iğnenin tesbit edildiği,istenilen kurs boyunda düşey hareket
yaparak dikiş oluşumunu sağlayan makine elemanıdır.



Dikiş aparatları ve sabitleme vidaları: Dikiş aparatları, dikiş yapılacak şeride
göre seçilir. Sabitleme vidaları, dikiş aparatlarını dirseğe sabitlemeye yarayan
makine elemanlarıdır.



Şerit milleri: Şeridin, şerit aparatına düzgün ve gergin gelmesini sağlayan
makine elemanıdır.



Bobin yuvası (çağanoz): Masura ve mekiğin takıldığı düzenek olup, alttan ve
üstten gelen iplikleri kıskacı ile alarak imlek yapan makinenin en önemli alt
dikiş elemanıdır.



İplik sarma gergi çubuğu: İplik merkezleme çubuğundan gelen ipliğin, gergin
bir şekilde,iplik sarma aparatına takılı olan masuraya gelmesini sağlar.



Masura sarma aparatı: Masuraya ipliğin gergin ve düzenli olarak seri bir
şekilde sarılmasını sağlayan düzenektir.



Dikiş adımı (uzunluğu)ayar kolu: Dikiş uzunluğunu mm olarak istenilen
değerde ayarlamaya yarayan makine elemanıdır.



Kasnak (Volan): Motordan ‘’ V ‘’ kayışı yardımıyla alınan hareket volan
diskine iletilir. Volan aldığı hareketi, kendisine bağlı mekanik düzeneğe
ileterek, dikiş makinesinin çalışmasını sağlar.



Burun (dirsek): Şerit aparatlarının, şerit millerinin takılı olduğu ve dikiş
işleminin gerçekleştirildiği bobin kasasının bulunduğu bölümdür.



Ayak basınç ayar vidası: Dikiş yapılacak olan malzemenin, cinsine ve
kalınlığına göre, baskı kuvvetini ayarlamak için kullanılır.



Horoz siperliği: Horozun aşağı yukarı düşey hareketi nedeniyle iplikte gerilme
ve boşalmalar oluşur.İplik boşalmalarında, ipliğin savrularak diğer makine
elemanlarına dolanıp, kazaya neden olması mümkündür.İşte bu olumsuzluğu
önlemek için horoz siperliği kullanılır.



Masa plakası ( tabla ): Kafa ve makine diğer elemanlarının üzerine monta
edildiği bölüm olup, aynı zamanda iş parçalarının üzerinde dikime sürüldüğü
düzlem yüzeyli ahşap kısımdır.



Şalter: Makinenin ( Motor ) çalıştırılıp,kapatılmasına yarayan motor ana
kumanda elemanıdır.
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Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka
altında mafsallı hareket edebilen makine kumanda parçasıdır. Otomatik
makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik
kesmesi sağlanabilir.



Ayak kaldırma pedalı: İş parçalarına baskı yapan ayağı kaldırma yarayan
makine elemanıdır.



Tezgâh ayaklığı: Dikiş makinesi donanımıı ve bütün elemanlarını üzerinde
taşıyan iskelettir.



Mekik (bobin kasası) :Masuraya yataklık edip, çağanoz içinde yataklanan bir alt
dikiş makine elemanıdır. Üzerinde yer alan yaprak yay vasıtasıyla masuradan
gelen ipliği merkezleyerek, gergin bir şekilde çağanoza verir. Fotoğraf 1.3’de
mekiğin perspektif görünümü verilmiştir.

Fotoğraf 1.3: Mekik (bobin kasası) ve masura (bobin)



Masura (Bobin): Üzerine alt ipliğin sarıldığı makara biçimli makine dikiş
elemanıdır. Fotoğraf 1. 3’de iplik sarımı yapılmamış masura görülmekte.



Masura kilidi: Masurayı çağnoz içerisinde sabitleyen açılır –kapanır özelliği
olan makine parçasıdır.

1.2. Dikiş Uzunluğunu Ayarlama Kolu / Ters Yönde Dikiş



1 numaralı düğmeyi çevirerek dikiş boyunu ayarlayabiliriz.
Ters yönde dikiş: Ters yönde dikiş için 1 numaralı düğmenin bağlı olduğu kolu
olabildiğince yukarıya itiniz.(" R"pozisyonu)
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Şekil 1.1: Dikiş uzunluğunu ayarlama kolu

1.3. Üst Besleme Yüksekliğinin Ayar Tuşu



Önce makineyi kapatınız!
Makinenin arkasındaki 1numaralı kapağı açınız. 2 numaralı tuşu gevşetiniz ve
istenildiği yönde hareket ettiriniz.

Şekil 1.2: Üst besleme yüksekliğinin ayar tuşu
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1.4. Makinede Kullanılan İğneler
İğne seçimi makinenin modeline, seçilen ipliğe ve çalışılacak malzemeye bağlıdır.
Model

Kullanım

Maksimum iplik
kalınlığı Sentetik*

İğne kalınlığı (Nm)
1/100 mm

B

Orta malzemeler ile
çalışmak için

40/3

80–100

1.5. Makineye İğne Takma
İğne seçimi makinenin modeline, seçilen ipliğe ve çalışılacak malzemeye bağlıdır.






Önce makineyi kapatınız!
1 numaralı vidayı gevşetin.
İğneyi olabildiğince içeriye sokunuz ( İğne üzerindeki uzun oyuk sola dönük
olmalıdır.)
1 numaralı vidayı sıkınız.

Şekil 1.3: Makineye iğne takma




İğneyi olabildiğince içeriye sokunuz ( İğne üzerindeki uzun oyuk sola dönük
olmalıdır.)
1 numaralı vidayı sıkınız.
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1.6. Makineye İplik Takma


Bobin İpliğinin Sarımı, İplik Gerginliğinin Ayarı

Şekil 1.4: Bobin ipliğinin sarımı









1 numaralı bobin tutacağına boş bir bobin yerleştiriniz.
Bobin sarım butonunu ok yönünde basınız.
Bobin dikim işlemi esnasında dolacaktır.
Bobin sarıcı, bobin tamamen dolduğunda otomatik olarak duracaktır.
2 numaralı kol kullanılarak bobin üzerindeki ipliğin gerginlik
ayarlanabilir.

Bobin Kasasının Çıkarılması, Bobin Kasasından İpliğin Geçirilmesi

Şekil 1.5: Bobin kasası ve yuvası
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Önce makineyi kapatınız!
Bobin kasasının çıkarılması: 1 numaralı kilit mekanizmasını kaldırınız ve
2 numaralı bobin kasasını çıkarınız.
Bobin kasasından ipliğin geçirilmesi: ipliği, bobin kasasındaki kanala
takınız. Sac plakasının arasından geçirerek çıkarınız. İp çekildiğinde
bobin saat yönünde dönmelidir.

Bobin Kasasının Takılması, Bobin İpliği Gerginliğinin Ayarı





Önce makineyi kapatınız!
Bobin kasasının takılması: 2 numaralı bobin kasasını yerine oturtunuz.(
Tam oturduğunda klik sesi duyulacaktır.) (Şekil 1. 5. Bobin kasası ve
yuvası)
Bobin gerginliğinin ayarı: Bobin ipliğinin gerginliği 3 numaralı ile
ayarlayınız.(Şekil 1. 6. Bobin gerginliğinin ayarı)

Şekil 1.6: Bobin gerginliğinin ayarı



İplik Takma











Önce makineyi kapatınız!
Bobinden gelen ipliği, ön gergiye,
Ön gergiden gelen ipliği, iplik tutucuya,
İplik tutucudan gelen ipliği, tansiyona,
Tansiyondan gelen ipliği, salyangoza,
Salyangozdan gelen ipliği, horoza,
Horozdan gelen ipliği, deveboynuna,
Deveboynundan gelen ipliği, iğne mili üzerindeki iplik deliğine,
İğne milinden gelen ipliği, iğnenin içerisine soldan geçirerek takınız.
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Şekil 1.7: İplik takma

1.7. Şerit Dikişi
Taban astarı ve saya ağız kenarlarına şerit dikmek için, makinede yapılan dikiş
işlemine şerit dikişi denir.(Fotoğraf 1. 4: Şeritli spor saya görülmekte)

Fotoğraf 1.4: Şeritli spor saya



Dikiş işleminin yapılışı
o 120x50x1,2 mm ölçülerinde sentetik malzeme kesiniz.
o 15x1000x0,6 mm ölçülerinde sentetik malzemeden şerit kesiniz.

Fotoğraf 1. 5:Dikiş uygulması için, hazırlanmış malzemeler
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Dikiş yapılacak malzemelere göre aparat seçiniz.
Dikiş aparatını, dirseğin(burun) üzerine vidalayarak sabitleyiniz.
Şeridi, şerit millerine takınız. (Fotoğraf 1.6: Millere takılmış şerit
görülmekte)

Fotoğraf 1. 6: Millere takılmış şerit






Şeridin, bir ucunu şerit aparatının içinden geçirerek baskı ayağının dışına
kadar uzatınız.
Şerit takılacak malzemeyi, aparatın içinden geçirerek şeritle birlikte baskı
ayağıyla sıkıştırınız.
Alt ve üsten gelen iplikleri tutarak dikişe başlayız.
Dikiş işlemi sırasında; şeritle malzeme arasında boşluk kalmaması için,
malzemeyi aparata doğru hafifçe iterek dikişi gerçekleştiriniz.
(Fotoğraf 1.7:Şerit dikişinin yapılışı görülmekte)

Fotoğraf 1. 7:Şerit dikişinin yapılışı



Fotoğraf 1. 8:Şeritli spor saya

Dikiş işlemi bittikten sonra, şeridin düzgün olup olmadığını kontrol
ediniz. (Fotoğraf 1.8:Şeritli spor saya görülmekte)
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Malzeme ve makineye uygun iğne
seçiniz.
 İğneyi makineye takınız.

 Bobin kasasına dikiş ipliğini takınız.

 Malzemeye uygun iplik seçiniz.
 İpliği makineye takınız.

Öneriler
 Kalın malzemeye kalın iğne ince malzemeye
ince iğne seçiniz.
 Makineyi kapatınız. İğnenin uzun kanalının
sola bakmasına dikkat ediniz.
 Makineyi kapatınız. Bobini, bobin kasasının
içine takınız. İplik ucunu 5cm kadar bobin
kasasının dışına çıkarınız. İplik çekildiğinde,
bobinin saat ibresi yönünde döndüğünden
emin olunuz.
 Kullanılan malzemeye ve iğneye göre iplik
seçiniz.
 İpliği makineye şekil 1. 7‘de gösterildiği gibi
takınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.

( ) İplik yolunun ilk başlangıç noktası çardaktır.
( ) Baskı ayağının yukarı kaldırılmasını sağlayan makine elemanı, baskı pedalıdır.
( ) Alttan ve üstten gelen iplikleri imlek yaparak, dikişin oluşumunu sağlayan makine
elemanı çağnozdor.
( ) İğneyi makineye takarken uzun kanal sola bakmalıdır. .
( ) Dikiş yönüne dik olarak bakıldığında iğne dikiş deliğine tam ortadan giriyor
olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Dikiş genişliğini ayarladınız mı?
Malzemeye uygun kalınlıkta makine iğnesi seçtiniz mi?
İğneyi makineye doğru taktınız mı?
Malzemeye uygun iplik seçtiniz mi?
İpliği makineye doğru taktınız mı?
Makineyi şerit dikişine göre hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında şerit dikiş
makinesini güvenle kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Şerit dikiş makinesinde güvenli çalışma ve verimli dikişin sağlanması için,
makine elemanlarının ayarı konusunda araştırma yaparak, rapor halinde
hazırlayınız.
Hazırlanan raporu sınıfa sunarak, tartışınız.

2. ŞERİT DİKİŞ MAKİNESİNİ KULLANMA
Şerit dikiş makinesinde, verimli bir çalışma ve istenilen düzgün dikişin elde edilmesi
için makine özelliklerinin çok iyi bilinip, ayarlarının da tekniğine uygun olarak yapılması
gerekir.

2.1. Şerit Dikişi Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
Şerit dikiş makinesini başarılı kullanmak için aşağıda sıralanan teknik bilgi ve
beceriler kazanılmış olmalıdır.


Çalışma ortamı ve tezgâhta çalışma konumu: Üretimin artırılması ve
kalitenin yükseltilmesi için, dikiş yapılan çalışma ortamının öncelikle insan
sağlığına uygun tekniklerde hazırlanıp,
havalandırmasının yeterli ve
aydınlatması gün ışığı veya beyaz ışıkla yapılmış olmalıdır. Çalışanın da kısa
sürede yorgun düşmeyip, daha verimli olması için tezgâhta çalışırken, göz ile
dikiş alanı arasındaki mesafe yaklaşık 36 – 40cm, oturak ile masa yüzü arası
mesafe ise 25 – 30cm olmalıdır. (Şekil 2. 1:Tezgâhta çalışma konumu
görülmekte)
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Şekil 2.1: Tezgahta çalışma konumu

a) Ayak ve bel durumu normal olmalı, bel desteklenmelidir.( Şekil 2. 1.a)
b) Makinenin çalışma düzeni doğru yükseklikte olmalıdır. .( Şekil 2. 1.b)
c) Ayak ve diz yüksekliği uygun olmalıdır. ( Şekil 2. 1.c)

2.2. Emniyet Sembolleri
İşletme Talimatında bir takim emniyet sembolleri kullanılmıştır. Bu sembollerin
anlamları aşağıda belirtilmiştir.

Tehlike! Dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

Makineyi çalıştıran personel için yaralanma tehlikesi

Dikkat!
Parmak koruyucusu ve güvenlik tertibatı olmadan çalışmayınız. İğneye iğlik
geçirmeden, bobin ve iğne değiştirmeden, temizlik yapmadan vs. önce mutlaka makineyi ana
şalterden kapatınız.
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Kullanıcının özellikle dikkat etmesi gereken hususlar











Bu işletme talimatı makinenin bir parçasıdır ve sürekli makineyi
çalıştıran personelin kolayca erişebileceği bir noktada bulundurulmalıdır.
İlk kullanımdan önce işletme talimatı mutlaka dikkatlice okunmalıdır.
Makineyi çalıştıracak ve makineyi kullanacak uzman personel mutlaka
makinenin güvenlik tertibatı ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili
bilgilendirilmelidir.
Makinenin sadece kusursuz çalışabilir durumdayken çalıştırılması ve
kullanılması makine operatörünün sorumluluğundadır.
Makinenin güvenlik tertibatının çıkarılmamasının veya kapatılmamasının
sağlanması makine operatörünün yükümlülüğündedir.
Makinenin sadece yetkili personel tarafından çalıştırılması ve
kullanılması makine operatörünün sorumluluğundadır.
Makineyi kullanan personel, makineyi düzenli tutmak, kullanmak,
temizlemek ve aynı zamanda dikim alanında olabilecek hataları
düzeltmek ile görevlendirilmiş personeldir.
Makinenin kullanım güvenliğini kısıtlayacak ya da tehlikeye sokacak
çalışma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.
Makine ile çalışırken bol kıyafetler giyilmemesi ya da zincir, yüzük gibi
aksesuarlar takılmamalıdır. Makinenin çevresindeki tehlike arz
edebilecek bölgeye sadece yetkili kişilerin erişimine izin verilmelidir.
Makinede güvenliği kısıtlayacak ya da tehlikeye atacak her türlü
değişimlerin ilgili kişilere anında bildirilmelidir.

2.3. Tehlike İşaretleri

Makine çalışırken çalışma güvenliği ve gerekli durumlarda kolay erişim
açısından makinenin önünde ve arkasında en az 1 m'lik bir alan bırakılmalıdır.
Dikim esnasında hiçbir şekilde dikiş alanına yaklaşılmamalıdır. Çalışır
durumdaki iğne yaralanma tehlikesi arz etmektedir!
Makine ayarları gerçekleştirilirken masa üstünde ya da iğne çevresinde yabancı
obje bulundurulmamalıdır. Bu türden objeler kolayca düşebilir ya da kayabilir ve
yaralanmalara sebep olabilir!
Kilit mekanizması olmayan mekanik kavramalı motorlarda, motor üzerinde
yapılabilecek her türlü çalışmadan önce motorun tamamen durması beklenmelidir! Aksi
takdirde yaralanma tehlikesi bulunmaktadır!
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Şekil 2.2: Şerit dikiş makinesinde dikkat edilecek noktalar

Makineyi iplik verici kolun koruması 1 olmadan kesinlikle çalıştırmayınız!
Aksi takdirde iplik verici kolun hareketi yaralanmalara sebep olabilir!
Makineyi parmak siperi 2'yi kullanmayacak şekilde kesinlikle çalıştırmayınız!
Aksi takdirde iğnenin dikey hareketi yaralanmalara sebep olabilir!

3 numaralı koruma kullanılmadan makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
Aksi takdirde döner hareket gerçekleştiren kıskaç yaralanmalara sebep olabilir!
Makineyi kesinlikle 4 numaralı kayış koruması olmadan çalıştırmayınız! Aksi taktirde
dönmekte olan V kayışı yaralanmalara sebep olabilir!

Şekil 2.3: Kayış koruması
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları

 Şerit dikiş makinesinde rahat çalışma
konumunu ayarlayınız.

Öneriler
 Ayak ve bel durumu normal olmalıdır. Bel
desteklenmelidir.( Şekil 2. 1.a)
 Makinenin çalışma düzeni doğru
yükseklikte olmalıdır. .( Şekil 2. 1.b)
 Ayak ve diz yüksekliği uygun olmalıdır. (
Şekil 2. 1.c)

 Şerit dikiş makinesinde; çalışmaya
başlamadan önce, makinede çalışırken  Kullanıcının özellikle dikkat etmesi gereken
hususları okuyunuz.
dikkat edilmesi gereken kuralları
okuyarak öğreniniz.
 Tehlike işaretlerini öğreniniz.
 Tehlike işaretleri konusunu okuyunuz.
 Kayış koruması olmadan çalışmayınız.  Kayış koruması takınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.

( ) Makinede çalışırken beli desteklemeye gerek yoktur.

2.
3.
4.

( )
Tehlike işaretidir.
( ) Güvenlik açısından, makinenin arkasından ve önünden 1m’lik boş alan bırakınız.
( ) Kayışa koruma takmaya gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.

Evet

Hayır

Şerit dikiş makinesinde, rahat çalışma konumunu ayarlayınız
mı?
Emniyet sembollerini öğrendiniz mi?
Tehlike işaretleri öğrendiniz mi?
Makinede çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları
öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, şerit dikiş makinesinin temizliğini ve
bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dikiş makinelerinin temizlik ve bakım işlemlerini araştırarak, rapor halinde
hazırlayınız. Hazırladığınız raporu, sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunum
yapınız

3. MAKİNEDE TEMİZLİK VE BAKIM
3.1. Günlük Temizlik İşlemleri
Gamba ve çoraplık astarı, yaka kıyılığın üzerine gelecek ise ara işi payı verilmesi
uygun olur. Ancak bu modülde kıyılığın, astar üzerine döndürüleceği düşünülmüştür.

3.1.1. Bakım ve Temizlik Sıklığı







Temizleme: Günlük, ya da sürekli kullanımlarda daha sık temizleme
yapılmalıdır.
Genel Yağlama: Haftada iki defa yağlama yapılmalıdır.
Dikiş Kafasının Yağlanması: Haftada iki defa yapılmalıdır.
Kıskaç Tutacağının Yağlanması: Günde bir defa yapılmalıdır.
Hava Basıncının Kontrolü: Günde bir defa dikişe başlamadan önce
yapılmalıdır.
Hava Filtresinin Su Haznesi: Günde bir defa dikişe başlamadan önce kontrol
edilmelidir.

3.1.2. Temizleme





Önce makineyi kapatınız!
Kıskaç tutacağını ve çevresini günde bir, sürekli kullanımlarda daha da sık,
temizleyiniz.
İğneyi en yüksek pozisyonuna kaldırın ve koruyucu parçayı yerinden çıkarınız.
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Şekil 3.1: Bobin kasasının temizliği










Bobini ve bobin kasasını çıkarınız.
1 numaralı bobin kasasının pozisyon parçasını gevşetiniz.
2 numaralı vidayı gevşetin ve 3 numaralı parçayı çıkarınız.
El tekerleğini 4 ve 5 numaralı noktalar aynı seviyeye gelene kadar çeviriniz.
Bobin kasasını çıkarın ve kıskaç yerini petrol ürünü ile temizleyiniz.
Bobin parçalarını tekrar birleştirmek için aynı adımları ters yönde
gerçekleştiriniz. 1 numaralı parçanın arka bölümünün 6 no’lu oyuğa
yerleşmesine dikkat ediniz.
3 numaralı parçayı çıkarın ve bobini ve bobin kasasını yerleştiriniz.
Koruyucu parçayı geri takınız.

3.2. Yağlama
3.2.1. Genel Yağlama

Şekil 3.2. Şerit dikiş makinesinin yağlama bölgeleri
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Bu makinede sadece ortalama viskozitesi 40°C'de 22.0 mm2/s ve yoğunluğu
15°C'de 0.865 g/cm3 özelliklerinde yağ kullanılmalıdır.

Şekil 3.3. Şerit dikiş makinesinin iç kısmının yağlanması









Önce makineyi kapatınız!
Yukarıdaki ve yandaki şekillerde gösterilen tüm noktalar haftada iki defa
yağlanmalıdır. Yandaki şekilde gösterilen yağlama noktalarına erişebilmek için
1 numaralı pistonu (bkz. yukarıdaki şekil3.3) çekin ve dikiş kafasını arka üstü
yatırınız.
İki elinizi kullanarak dikiş kafasını 1 numaralı pistonun üstünde duracak şekilde
kaldırınız.
Dikiş kafasını bir miktar kaldırın, 1 numaralı pistonu çekin ve dikiş kafasını dik
pozisyona getiriniz.
Dikkat! Bu işlem esnasında dikiş kafası ile ana makine arasında sıkışma
tehlikesi bulunmaktadır.
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3.2.2. Dikiş Kafasının Yağlanması

Şekil 3.4. Dikiş kafasının yağlanması





Önce makineyi kapatınız!
Yandaki şekilde gösterilen noktaların tümü haftada iki defa yağlanmalıdır. Bu
işlem için dikiş kafasının muhafaza kapağı açılmalıdır.
Yağlama işlemi bitince muhafaza kapağı kapatılmalıdır.

UYARI: Bu makinede sadece ortalama viskozitesi 40°C 'de 22.0 mm2/s ve yoğunluğu
15°C' de 0.865 g/cm3 özelliklerinde yağ kullanılmalıdır.

3.2.3. Kıskaç Tutacağının Yağlanması





Önce marinayı kapatınız!
Bobin kasasını yerinden çıkarın ve aşağıdaki şekilde gösterilen noktaya günde
bir defa 1–2 damla yağ sıkınız.
Bobin kasasını tekrar yerine takınız.
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Şekil 3.5: Kıskaç tutacağının yağlanması

3.3. Şerit Makinesinin Basit Arızalarını Giderme Yöntemleri
3.3.1. İğne İletkisinin Yatay Konumlandırılması
AMAÇ: Alt iletkinin (1) sağında ve solunda iğne alanı ile arasında kalan boşluklar
eşit olmalıdır.

Şekil 3.6: İğne iletkisinin yatay konumlandırılması
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Belirtilen amaç doğrultusunda alt iletkiyi (1) 2 numarayla gösterilen vidaları
kullanarak hareket ettiriniz.

3.3.2. İğne İletkisinin Uzunlamasına Konumlandırılması
AMAÇ: Dikiş uzunluğu mümkün olan en uzun durumuna getirildiğinde alt
lekenin(1)önünde v arkasına iğne alanı ile arasında kala boşluklar eşit olmalıdır.

Şekil 3.7: İğne iletkisinin uzunlamasına konumlandırılması







Dikiş uzunluğu mümkün olan en uzun durumuna ayarlayınız.
2 numaralı vidaları gevşeterek 1 numaralı sıkmayı 3 numaralı şaft üzerinden
mümkün olduğunca kaydırınız. Sıkmanın yeni durduğu noktada sıkma
üzerindeki sol vida hala şaft üzerin olmalıdır.
4 numaralı vidaları gevşetiniz.
Alt iletkiyi (5) yukarıdaki belirtilen amacı sağlayacak şekilde hareket ettiriniz.
4 numaralı vidaları sıkınız.

3.3.3. İğnenin Dikiş Deliğinde Ortalanması
AMAÇ: Dikiş uzunluğu "0"'a ayarlandığında iğne dikiş deliğine tam ortadan giriyor
olmalıdır.
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Şekil 3.8: İğnenin dikiş deliğinde ortalanması









Vibrasyonlu pres ayağını (1) ve pres ayağını (2) döndürerek yerlerinden
çıkarınız.
Dikiş uzunluğunu "0"'a ayarlayın ve iğneyi o.T.'ye getiriniz.
Yeni bir iğne sokun. 3, 4, 5 ve 6 numaralı vidaları gevşetiniz.
İğneyi el tekerliğini kullanarak alt iletkenin tam üzerine getiriniz.
İğne gövdesini (7) yukarıda belirtilen amacı sağlayacak şekilde hareket ettirip
istenen pozisyona getiriniz.
3, 4 ve 5 numaralı vidaları sıkınız.
8 numara ile gösterilen parçayı iğne gövdesine (7) temas edecek şekilde
konumlandırın ve 6 numaralı vidayı sıkınız.

UYARI: Bu işlemler bittiğinde iğne gövdesinin (7) 9 numara ile gösterilen kanal
içerisindeki hareketinde ve pres sisteminin hareketinde bir zorlama olmadığı kontrol
edilmelidir.
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3.3.4. İğne Yüksekliğinin Ön Ayarı
AMAÇ: İğnenin takılı bulunduğu iğne tertibatı u.T. konumunda iken iğne tertibatı ile
iğne alanı arasındaki mesafe 15mm olmalıdır.

Şekil 3.9: İğne yüksekliğinin ön ayarı



1numara ile gösterilen iğne tertibatını bükmeden yukarıdaki amacı sağlayacak
şekilde hareket ettiriniz (2 numaralı vida).

3.3.5. Alt ve Üst İğne İletkilerinin Ön Hareketi
AMAÇ: Dikiş uzunluğu mümkün olan en uzun durumuna ve iğnenin takılı bulunduğu
iğne tertibatı u.T. konumuna getirildiğinde ters yön kolu açıldığı takdirde alt ve üst iğne
iletkileri hareket etmiyor olmalıdır.





Dikiş uzunluğunu mümkün olan en uzun durumuna ayarlayınız.
2 numaralı kelepçe üzerinde bulunan 1 numaralı vidaları kelepçe bir miktar
kuvvet kullanarak bulunduğu şaft üzerinde döndürülebilecek hale gelene kadar
gevşetiniz.
İğneyi u.T. konumuna getiriniz.
Bu durumdayken 2 numaralı kelepçeyi yukarıya hareket ettiriniz. Ters yön kolu
açıldığında yukarıda belirtilen amaç sağlanana kadar 2 numaralı kelepçeyi
yavaş yavaş hareket ettirmeye devam ediniz.
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Şekil 3.10: Alt ve üst iğne iletkilerinin itme harekeri



1 numaralı vidaları sıkınız.

3.3.6. İlmik Kaldıracı, Kıskaç Tutacağının Mesafesi ve İğne Yüksekliği
AMAÇ: Dikiş uzunluğu "0"'a ayarlandığında (iğnenin takılı bulunduğu iğne
tertibatının u.T. konumunun 1.8mm aşağısı) aşağıda belirtilen ölçümler geçerli olmalıdır.
Kıskaç ucu iğnenin ortasıyla aynı hizada bulunmalı ve iğneyle arasındaki mesafe
0.05–0.1mm olmalıdır. İğne deliğinin üst tarafı ile kıskaç ucunun arasındaki mesafe 0.8mm
olmalıdır.

Şekil 3. 11 İlmik kaldıracı, kıskaç tutacağının mesafesi ve iğne yüksekliği
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Dikiş uzunluğunu "0"'a ayarlayın ve 1 ve 2 numaralı vidaları gevşetiniz (2
numaralı vida makinenin arkasındadır).
İğneyi u.T. konumuna getirin ve 1.8mm ölçüm plakasını iğnenin takılı
bulunduğu iğne tertibatının bağlantı noktasının altına kaydırınız. Ölçüm
plakasının üzerine vidanın sıkmasını yerleştirin ve vidayı sıkınız.
Ölçüm plakasını çıkarın ve el tekerleğini dönme yönünde vidanın sıkması iğne
tertibatının bağlantı noktasına değene kadar döndürünüz.
Kıskacı kıskaç şaftı üzerinde yukarıdaki Amaç 1 'de belirtilen mesafe
sağlanıncaya kadar kaydırınız.
Yukarıda amaç 2’de belirtilen mesafe sağlanıncaya kadar kıskacı döndürünüz
(gerekirse iğne yüksekliğini değiştiriniz).
Kıskaç şaftı bağlantı noktası (3) kıskaç üzerine getirin ve 2 numaralı vidayı
sıkınız.
4 numaralı çarkın bağlantı üzerinde durduğundan emin olarak 1 numaralı
vidaları sıkınız.

UYARI: iplik kesme tertibatı bulunan yukarıda altılan kıskacın kıskaç şaftı üzerinde
kaydırılması ile gerçekleştirilen ayar ile kıskaç şaftı ağlantı noktasının (3) ayarına gerek
yoktur.

3.3.7. Vibratör Presin Yüksekliği
AMAÇ: El tekerleği vibrasyonlu pres maksimum yüksekliğinde ve dikiş uzunluğu
"0"a ayarlı iken döndürüldüğünde pres ayağı 1 ve vibrasyonlu pres 2 iğne alanından 7.0mm
yükseğe kalkıyor olmalıdır.

Şekil 3.12: Vibratör presin yükseklik ayarı
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Vibrasyonlu presi maksimum yüksekliğine ve dikiş uzunluğunu "0"'a
ayarlayınız.
1 numarayla gösterilen pres ayağı tertibatının iğne alanı üzerinde durmasını
sağlayınız.
El tekerleğini vibrasyonlu pres olabilecek en yüksek konumuna gelene kadar
dönme yönünde döndürünüz.
3 numaralı parçayı (4 numaralı vidalar) yukarıdaki amaç sağlanıncaya kadar
çeviriniz.
Sonucu kontrol ediniz.

3.3.8. İğne İpliği Gerginliğinin Boşaltılması
AMAÇ: Pres ayağı havada iken makine üzerindeki iki gerilim diskinin arasındaki
mesafe en az 0.5mm olmalıdır.
UYARI: Belirtilen 0.5mm'lik mesafe minimum olması gereken mesafedir. Kalın
ipliklerde bu mesafe l mm'nin üzerine çıkabilir.

Şekil 3.13: İğne ipliği gerginliğinin boşaltılması




Pres ayağını el yordamıyla ilgili kolu kullanarak kaldırınız.
2 numarayla gösterilen gerilim karşılama yüzeyinin arkasında yer alan 1
numaralı plakayı yukarıdaki amaç doğrultusunda hizalayınız.
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UYARI: Eğer iplik gerginliğinin normal olduğu durumlarda gerginlik boşaltma pini
üzerinde herhangi bir kasılma ya da basınç olmamalıdır.

3.3.9. İplik Kumanda Yayı
AMAÇ: İğnenin ucu işlenen malzemeye girdiği anda iplik kumanda yayının hareketi
sone ermelidir (= iplik kumanda yayı yaklaşık 7mm'lik bir hareket gösteriyor olmalıdır).
UYARI: Dikim parametrelerinde olabilecek değişiklikler
hareketinin uzunluğu artı veya eksi yönde az bir miktar farklı olabilir.

neticesinde

yayın

Şekil 3.14: İplik kumanda yayı ayarı








Makineye iplik geçirin, pres ayağının altına deneme malzemesini yerleştiriniz
ve pres ayağını el yordamıyla ilgili kolu kullanarak deneme malzemesinin
üzerine indiriniz.
1 numaralı vidayı gevşetiniz
El tekerleğini döndürerek materyal üzerinde birkaç dikiş atın ve iplik verici kolu
o.T. konumuna getiriniz.
Bu durumda el tekerleği dönme yönünde döndürüldüğünde iplik kumanda yayı
2 geriye doğru yaklaşık 7mm hareket etmelidir.
Bu durumdayken 3 numaralı parçayı iplik kumanda yayı üzerine getirin ve 1
numaralı vidayı sıkınız.
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3.3.10. Bobin Sarıcı
AMAÇ: Bobin sancı çalışırken bobin sancının tahrik tekerliği 1 muntazam hareket
ediyor olmalıdır. Bobin sarıcı çalışmıyorken 5 numarayla gösterilen sürtünme tekerleği
tahrik tekerleğine temas etmiyor olmalıdır.
Sarılan ipliğin kalınlığı bobin makarasının dış çevresine yaklaşık lmm yaklaştığında
bobin sancı otomatik olarak durmalıdır.

Şekil 3.15: Bobin sarıcı





Tahrik tekerleğini (1) yukarıdaki Amaç 1 doğrultusunda ayarlayınız.
Tahrik tekerleğine boş bir bobin makarası takın, makaraya iplik geçirin ve bobin
sancıyı çalıştırınız.
3 numaralı kontrol pinini yukarıdaki Amaç 2'de belirtilen gereksinim
doğrultusunda oynatınız (4 numaralı vida).

3.3.11. Pres Ayağının Basınç Ayarı
AMAÇ: En yüksek dikim hızında bile işlenen malzemenin makineye verilmesi
mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor olmalıdır. Malzeme üzerinde baskı izleri
bulunmamalıdır.

36

Şekil 3.16: Pres ayağının basınç ayarı



1 numaralı vidayı yukarıdaki amaç sağlanana kadar çeviriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
 Şerit makinesini temizleyiniz.

 Makineyi, günlük veya sürekli
kullanımlarda sık sık temizleyiniz.

 Şerit makinesinin genel yağlamasını
yapınız.

 Makineyi, haftada iki kez yağlayınız.

 İğneyi dikiş deliğine ortalayınız.
 Pres ayağının basınç ayarını yapınız.

 İğneyi, dikiş deliğini ortalayacak şekilde
takınız.
 Malzemenin cinsine ve kalınlığına göre,
basınç ayarı yapınız.
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ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını, ‘Doğru’ veya ‘Yanlış’ olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

) Makine temizliği haftada bir yapılmalıdır.
) Haftada iki kez genel yağlama yapılmalıdır.
) İplik gerginlik ayarı yapmaya gerek yoktur.
) Pres ayağına basınç ayarı yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Şerit makinesini sık sık temizlediniz mi?
Şerit makinesine genel yağlamasını yaptınız mı?
İplik gerginlik ayarı yaptınız mı?
İğne yükseklik mesafesini ayarladınız mı?
Bobin sarıcıda iplik sardınız mı?
Pres ayağına basınç ayarı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Şerit Makinesi modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir
sonraki modüle geçebilirsiniz.
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruları cevaplayarak modül ile kazanmış olduğunuz bilgi ve
becerileri değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Tansiyon grubu, makine üst dikiş elemanıdır.
( ) Masura, çardak üzerinde bulunan makine elemanıdır.
( ) Dikiş uzunluğu cm olarak ayarlanır.
( ) Şerit dikiş makineleri her çeşit dikiş yapılabilir.
( ) İğne takma işleminde, iğnenin uzun oluğu sol yönde olmalıdır.
( ) İğne dikiş yönünde bakıldığında dikiş deliğinin üstünde konumlanıyor olmalıdır.
( ) Mekikten iplik çekildiği zaman, mekiğin içine yerleştirilmiş olan masura saat
ibresi yönünde döner.
( ) Pres ayağı, dikiş yapılan malzemelere baskı yapmak için kullanılır.
( ) Genel yağlama bakımı haftada bir kez yapılmalıdır.
( ) Şerit dikiş makinesi dikiş işleminden sonra sık sık temizlenmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konulara geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz bir sonraki modüle geçiniz.
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UYGULAMALI TEST (YETERLİK ÖLÇME)
Gerekli araç gereç ve donanımın bulunduğu ortamda dikiş makinesini dikime
hazırlayarak dikiş uygulaması yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Evet

Hayır

Üst dikiş ipliğini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?
Alt dikiş ipliğini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?
Dikiş iğnelerini uygun kalınlıkta seçtiniz mi?
İğneleri makineye taktınız mı?
İğne yüksekliğini kontrol ettiniz mi?
Üst dikiş ipliğini takıp, gerginliğini kontrol ettiniz mi?
Alt dikiş İpliğini takıp, gerginliğini kontrol ettiniz mi?
Bobin kasasını kontrol ettiniz mi?
Dikiş adımını ( uzunluğunu )ayarladınız mı?
Şerit dikiş aparatlarını taktınız mı?
Şerit millerine şeridi taktınız mı?
Alt ve üsten gelen iplikleri tutarak dikişe başladınız mı?
Dikiş yaparken, dikişin düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?
Yaptınız uygulama istenilen nitelikte olduğunu kontrol ettiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsinin “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Cevaplar
D
D
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.

Cevaplar
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.

Cevaplar
Y
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cevaplar
D
Y
Y
Y
D
D
D
D
Y
D
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