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Temel Kesim, Deride İnceltme İşlemleri, Tezgâh
İşlemleri, Temel Dikiş Makinelerinde Dikim, Bayan Çanta
Modeli modüllerini almış olmak.
Bayan çantası üretimi ile ilgili yöntem ve teknikleri
öğrenmek.
Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ile saraciye araç ve gereç
donanımları sağlandığında, tekniğe uygun bayan çantası
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1- Bayan çantası üretimi için gerekli ham madde ve
yardımcı gereçlerin elde kesimini firesiz ve net olarak
yapabileceksiniz.
2- Sap hazırlamada kullanılan malzemeleri
tanıyarak,tekniğe ve modele uygun fitil sap
hazırlayabileceksiniz.
3- Birleştirme (montaj) tekniklerini öğrenerek elde ve
makinede çanta montajı yapabileceksiniz.
4- Tekniğe uygun fitil sap montajı yapabileceksiniz.
5- Astarlama malzemelerini tanıyarak,astarlama çeşitlerini
öğrenecek ve tekniğe uygun torba astar
hazırlayabileceksiniz.
6- Fermuar çeşitlerini ve fermuar ile ağız kapama
tekniğini öğrenerek, çanta ağzı kapatabileceksiniz.
Saraciye atölye ortamı, el kesim aletleri(kesim bıçağı,
masat, eğe, çelik cetvel) kesim masası, tezgâh araç ve
gereçleri(mermer, biz, deri kalemi, deri yapıştırıcıları,
basabas, fırça, deri kenar boyası, rütuş boyası, boya kabı,
kesim lastiği, kemik, kumpas, çekiç, makas) düz dikiş
makinesi, kollu dikiş makinesi, tıraş makinesi, yarma
makinesi, kıvırma makinesı, ayna makinesi.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile ayakkabı ve saraciye alanında
her türlü üretimi yapmak için gerek duyduğunuz becerilerinizi geliştirmiş olacaksınız.
Çanta, saraciyenin ana üretim elemanlarından biridir.Giyimi tamamlayan
aksesuarların başında gelir ve ayakkabının tamamlayıcısıdır.Modadaki değişimlere paralel
olarak çanta modelleri de sürekli değişmekte ve yenilenmekte, her geçen gün derinin yanı
sıra farklı malzemelerden yapılmış çantalar, özellikle bayanların kullanımına sunulmaktadır.
Bayan çantaları genellikle elde ya da omuzda taşınabilen,günlük kişisel eşyalarımızı
taşımamıza yardımcı olan vazgeçilmez aksesuarlardır.Giysi ile uyumu son derece önemlidir.
Kalitesine göre, kullanan kişinin statüsü hakkında fikir verir.Kullanacak kişinin yaşına da
uygun olması gerekir.
Çantası kullanmayan bir kadına rastlamamak mümkün mü? Gece çantası, günlük
çanta, spor çanta, alışveriş çantası, okul çantası, evrak çantası başta olmak üzere sizler ya da
anneleriniz, giysilerize ve modaya uygun kim bilir kaç çantaya sahipsiniz. İşte bu gerçek de
çanta üretiminin ekonomik boyutunu ortaya koyuyor.
Kaliteli, deri bir çantayı uzun yıllar kullanmanız mümkün.İşte sizler de bu modül ile
deri çantanın kesimini yapacak, sap hazırlayacak, elde ve makinede birleştirme tekniklerini
kullanarak çanta montajı yapabilecek ve bayan çantasını kullanıma hazır hale
getirebileceksiniz.Yapacağınız bayan çantasını kullanmanın ya da hediye etmenin
mutluluğunu yaşayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında Bayan Çanta üretimi için gerekli ham madde ve yardımcı
malzemelerin elde kesimini firesiz ve net olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:







Saraciyede kullanılan kesim aletlerini inceleyiniz.
Çanta satış mağazalarını gezerek ürün kesimlerini inceleyiniz ve kesim
hatalarının ürün kalitesi üzerindeki etkilerini gözlemleyiniz.
Deri parçaları üzerinde elde kesim alıştırmaları yapınız.
Çanta üretimi yapan fabrikaları gezerek kesim ustalarının çalışmalarını
izleyiniz.
Yapılan incelemeleri rapor şekline dönüştürüp, arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. BAYAN ÇANTASI
1.1. Çantanın Tanımı
Deri, kumaş, plastik gibi malzemelerden yapılan ve büyüklüğüne göre içinde para,
evrak, yiyecek, giyecek vb. taşımada kullanılan eşyadır. Çantaların isim ve şekilleri, içinde
taşıyacakları eşyanın cinsine göre değişir(Okul, evrak, avcı, doktor, asker çantaları
vb.).Genel olarak çantalar, kadın ve erkek çantaları olmak üzere ikiye ayrılır.Bu modülde
günlük bayan çantası ele alınmıştır.

1.2. Çantanın Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi
Çantanın moda içindeki yeri tartışılamaz. Çanta, giyimi tamamlayan en önemli
aksesuarlardan biridir. Özellikle ayakkabının tamamlayıcısıdır. Kültürel zenginliğimizi
yansıtan el sanatlarımız, çantalar üzerinde süsleme amaçlı yerlerini alırken, saraciye
endüstrisine yansıyan teknolojik gelişmelerle birlikte, kaliteli, kullanışlı, şık çantalar
insanların kullanımına sunulmaktadır.
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Çeşitli kullanım amaçları için tasarlanmış ve üretilmiş, farklı büyüklükteki çantalar,
yaşantımızı kolaylaştırır. Taşınması ve saklanması gereken eşyalarımızı koruyan, hemen
hemen her yerde yanımızda bulundurduğumuz, en önemli eşyalarımızdan biridir.
Saraciye üretim dalları içinde yer alan çanta üretimi ülke ekonomisi için de büyük
değer taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışı pazara yönelik yapılan üretim ve satış miktarları,
çanta kullanım ihtiyacının önemini vurgulamaktadır.

1.3. Çanta Çeşitleri
Çantalar genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:



Yaşa ve cinsiyete göre çanta çeşitleri:







Kullanıldığı yere göre çanta çeşitleri:






Seyahat çantaları
Spor çantalar
Fantezi çantalar

Yapım tekniğine göre çanta çeşitleri:





Çocuk çantaları
Genç çantaları
Kadın çantaları
Erkek çantaları

Yumuşak çantalar
Sert çantalar

Yapımında kullanılan gerece göre çanta çeşitleri:








Deri çantalar
Kumaş çantalar
Metal çantalar
Hasır çantalar
İp çantalar
Pul ve boncuk çantalar
Sentetik çantalar
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1.4. Çantanın Bölümleri


Bayan çantası model özelliğine göre değişmekle birlikte genel olarak şu
bölümlerden oluşur.












Ön gövde
Arka gövde
Sufle(körük)
Dip (taban)
Kapak
Sap
Cep
Astar
İç cep

Çanta yapımı için gerekli model kalıpları şunlardır;

















Ön ve arka gövde modeli
Dip deri modeli
Dip besleme modeli
Dip sertleştirme modeli
Sufle (körük) modeli
İç takım gövde astar modeli
İç takım orta bölme astar modeli
Astar ağzı mukavva modeli
Sap deri modeli
Sap derisi araçlama modeli
Sap ucu altı modeli
Sap ucu fitil gizleme derisi modeli
Sap montaj modeli
Gövde ağzı çizme modeli
Fermuar boylama ve işaretleme modeli
Fitil derisi (Kalıbı verilmemiştir. 41X 1.8 cm. şerit kesilecektir.)

Model kalıpları aşağıda verilmiştir. Kalıplar, fotokopi makinesinde 300 zomm ayarı
ile orijinal büyüklüğüne getirilmelidir. Ölçüler değiştirilmeden kalın mukavvaya aktarılarak
kesim kalıpları oluşturulmalıdır.
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Şekil 1.1: Çanta kalıpları
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Şekil 1.2: Çanta kalıpları
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Şekil 1.3: Çanta kalıpları
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Şekil 1.4: Çanta kalıpları
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1.5. Kesim Teknikleri


Kesimde Kullanılan Araçlar








Deri kesim bıçağı
Maket bıçağı (falçata)
Masat
Eğe
Kesim masası
Kesim lastiği
Çelik cetvel

Endüstriyel saraciye üretiminde kesim, genellikle pres makinelerinde çelik bıçaklarla
yapılır. Bu hem zaman kaybını azaltır, hem de hatasız ve firesiz kesim yapma imkânı sağlar.
Son teknoloji lazer kesim makineleri ile kesim yapmak daha da kolaylaşmıştır. Ancak kesim
presi ve lazerle kesim makinelerinin üretim maliyetinin yüksek olması, yüksek üretim
miktarlarını gerekli kılmaktadır. Düşük miktarda üretim yapılacaksa elde kesim yapmak
daha ekonomik bir yoldur.
Kesim, mutlaka kesim masası üzerinde yapılmalıdır. Kesim masası üzerine kauçuk ya
da kesim lastiği konulur. Deri ve yardımcı gereçler, yüzey hatalarını görebilmemiz için ön
yüzleri üstte kalacak şekilde kesim masası üzerine serilir. Kalıplar, kesilecek yüzeyler
üzerine en ekonomik şekilde, aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
Kalıp kenarlarından, kesilecek yüzey çizilebileceği gibi, kalıp üzerinden dolaysız
kesim de yapılabilir.Deri kesim bıçağının mutlaka iyi bilenmiş olması gerekir.Bu hatasız
kesim yapmak için çok önemlidir. Çanta parçalarının büyük ve derinin pahalı bir malzeme
oluşu, hatasız kesim yapmayı önemli kılmaktadır.
Kesilecek malzemeyi, kalıp ölçüsünün değişmemesi için, kalıbın hemen bitiminden
kesmek gerekir. Milimetrik bir kayma bile ürünün hatalı çıkmasına neden olabilir. Kesim
sırasında kesilecek tüm yüzeye eşit basınç uygulanır. Derilerde kesim ön yüzden tek kat
olarak yapılır.Fakat astar kesiminde çok katlı kesim yapılabilir.Çantada kullanılacak astar
renginin çantaya uygun renkte seçilmesi gerekir. Kesim sırasında deri kesim bıçağı , masat
ve eğeyle sık sık bilenmelidir.
.

1.6. Kesim Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar
Kesim sırasında öncelikle güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Kesim aletlerinin
taşıdığı riskler unutulmamalı ve son derece dikkatli çalışılmalıdır. Atölye de ilk yardım
çantası bulundurmak gerekir. Kullanılan aletler herhangi bir yaralanma ve kaza riskini
ortadan kaldırmak için kesim sonrasında yerine kaldırılmalıdır.
Hatasız ve net bir kesim yapabilmek için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
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Kalıpların kaymasını önlemek için;








Derinin ve kalıpların üzerine ağırlık konulur.
Kalıbın altına bal mumu sürülür.
Kalıbın altına deri yapıştırıcısı sürülür.
Kalın mukavvadan çıkarılmış model kalıp kullanılır.
Kalıbı kaydırmamak için diğer elle bastırmak gerekir.

Bıçağın kaymasını önlemek için;





Bıçağın keskin açılmış olması gerekir.
Kalıba zarar vermemesi için kısa uç açılmalıdır.
Düz hatların kesiminde çelik cetvel kullanmak gerekir.
Kesim yapan el pergel gibi tutularak masadan destek alması sağlanır.

1.7. Çantanın Kesimi
Kesime başlamadan önce bıçak deri kesimine uygun olarak açılmalıdır.(Resim 1.1)

Resim 1.1: Bıçak bileme



Kesim öncesi hazırlanması gereken araç ve gereçler:









Kesim masası
Kesim lastiği
Kesim aletleri (deri kesim bıçağı)
Model deri kalıpları
Model astar kalıpları
Yardımcı gereç kalıpları
Çelik cetvel
Sığır derisi
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Polyester astar
Yan gereçler(salpa, kasap kağıdı , 1 mm’lik mukavva , tela)
Masat
Eğe
Kumpas

1.7.1. Deri Kesimi



Kesilecek Parçalar








Ön ve arka gövde modeli ( 2 adet)
Sap deri modeli (2 adet)
Dip deri modeli (1adet)
Sufle(Körük-2 adet)
Sap ucu fitil gizleme deri modeli (4 adet)
Sap ucu altı deri modeli (4 adet)
Fitil derisi (41x1.8 cm. – 2 adet)

Kesime deriden başlanır. Deri, kesim masası üzerine serilir. Derinin yüzey etüdü
yapılarak deri yüzeyindeki kusurlu yerler işaretlenir.Bu bölgelerden kesim
yapılmamalıdır.Deri kalıpları deri üzerine, büyük parçalardan başlayarak en ekonomik
şekilde yerleştirilir. Kalıpların kalın mukavvadan hazırlanmış olması gerekmektedir.Aksi
takdirde bıçak kayarak kalıba ve deriye zarar verebilir.Düz hatlarda çelik cetvelle, eğri
hatlarda ise cetvelsiz kesim yapılır(Resim 1.2 ve 1.3).Kalıbın deri üzerinde kaymasını
önlemek için kalıp altına yapıştırıcı sürülebilir.Yine kaymayı önlemek için kalıp üzerine sol
elle basınç uygulamak gerekmektedir.Deri kalıplar üzerindeki montaj işaretleri çentik
atılarak deriye aktarılır.Yine kalıplar üzerinde belirtilen parça adetlerine göre kesim
yapılmalıdır.Deri kesiminde çok katlı kesim yapılamaz.Kesim sırasında bıçak sık sık bilenir.

Resim 1.2: Düz kesim

Resim 1.3: Eğri kesim
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1.7.2. Astar Kesimi



Kesilecek Parçalar



İç takım gövde astar modeli (2 adet)
İç takım orta bölme astar modeli (2 adet)

Seçilen deriye uygun renkte polyester kumaş astar kesim lastiği üzerine serilir.Astar
yüzeyinde dokuma hatası olup olmadığı kontrol edilir ve bu bölgelere kalıp
yerleştirilmez.Kalıplar, astar üzerine en ve boy iplikleri üzerinden yerleştirilir.Kalıplar
kumaş verevine gelirse astarda esnemeye neden olmaktadır.Seri üretim yapılacaksa, astar
deriye göre daha ince ve yumuşak bir malzeme olduğu için çok katlı kesim yapılabilir.Astar
kesiminde de bıçağın keskinliğini korumak için sık sık masat yapılmalıdır.Düz hatlı kalıplar
çelik cetvel yardımı ile eğri hatlar cetvelsiz kesilir.Astar kalıpları üzerindeki birleştirme ve
dikiş işaretleri çentik atılarak kumaşlara mutlaka aktarılmalıdır.(Resim 1.4).

Resim 1.4: Astar kesimi

1.7.3. Yardımcı Malzemelerin Kesimi



Kesilecek Parçalar





Dip besleme modeli (tela -1 adet)
Astar ağzı mukavva modeli (kasap kâğıdı - 2 adet)
Dip sertleştirme modeli ( 1 mm.lik mukavva -1 adet)
Sap ucu altı modeli (salpa 4 adet)

Verilen sayı ve malzemelerde, aynı tekniklere uygun olarak yardımcı gereç kesimleri
yapılır(Resim 1.5 ).
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Resim 1.5: Yardımcı gereç kesimi

1.7.4. Yarma Tıraşı



Yarma Tıraşı Yapılacak Parçalar






Dip deri (yarma kalınlığı 1.2 mm)
Sap derisi (yarma kalınlığı 1 mm)
Sap ucu alt derisi (yarma kalınlığı 0.5 mm)
Sap ucu fitil gizleme derisi (yarma kalınlığı 0.5 mm)
Fitil derisi ( 0.65 mm.)

Çantada bazı deri parçaların inceltilmesi gerekir.Yarma makinesi deriyi istediğimiz
kalınlığa getirmemizi sağlar.Model hazırlanırken yarma kalınlıklarının da belirlenmesi
gerekir.Bu kalınlıklar model kalıpları üzerine yazılır.Yarma makinesi kullanırken, mutlaka
kullanım talimatnamesine uyulmalıdır. Yarmaya verilecek iş parçasının deri kalınlığı
kumpas ile ölçülmeli, model üzerinde verilen her ölçü için parçalar teker teker, yarma
kalınlık ayarları yapılarak makineye verilmelidir. Makinenin risklerine karşı güvenlik
önlemleri alınmalı, iş bitiminde makine şalteri kapatılmalıdır(Resim 1.6).
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Resim 1.6: Yarma işlemi

1.7.5. Kenar-Fitil Tıraşı



Kenar-Fitil Tıraşı Yapılacak Parçalar


Ön ve arka gövde (Fitil tıraşı kalınlığı= 1 mm.)
(Kenar tıraşı kalınlığı= 0.4 mm.)



Dip deri (Fitil tıraşı kalınlığı= 1 mm.)
(Kenar tıraşı kalınlığı= 0.4 mm.)



Sufle (Fitil tıraşı kalınlığı= 1 mm.)
(Kenar tıraşı kalınlığı= 0.4 mm.)

Kenar dikişi ve fitil dikişi olacak parçaların dikiş paylarını inceltmek gerekir. Bu işlem
çantanın tersinde kalınlık yapmamasını, astarın çanta içine düzgün oturmasını ve dışardan
hoş görünmesini sağlar. Fitil dikilecek olan kenarlara fitil tıraşı kalınlık ölçüsü, dikiş ve
kıvırma yapılacak kenarlara ise kenar tıraşı kalınlık ölçüleri uygulanır. Kenar kıvırma ve fitil
tıraş ölçüleri model kalıpları üzerinde verilmiştir. Bu ölçüler, derinin kalın ya da ince
oluşuna göre farklılık gösterebilir. Tıraş makinesi ayarlanırken ölçülere uygun ayar yapmak
gerekir. Tıraş genişlik ölçüsü, uygun ayak takılarak 6-7 mm’ye ayarlanmalıdır. Tıraş
makinesini çalıştırmadan önce atık deri deposunun boş olduğundan emin olmak gerekir.
Makine ayarları hassasiyetle yapılmalı, ölçülere sadık kalınmalıdır. Makine ayarı yaparken
şalter kapatılır. Tıraşa başlamadan önce atık bir deri parçası üzerinde deneme yapılarak deri
kalınlık ve genişlik ayarları kontrol edilir. İş bitiminde makine eski haline getirilerek
şalterleri kapatılır.(Resim 1.7)
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Resim 1.7: Kenar-fitil tıraşı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Çanta kalıpları
Kesim masası
Kesim bıçağı
Çelik cetvel
Masat
Eğe
Kesim lastiği
Sığır derisi
Polyester astar
Tela
Mukavva(1 mm)
Kasap kâğıdı
Yarma makinesi
Tıraş makinesi
Biz
Salpa
Kumpas

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kesim işlemini
yapınız.

KESİM
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Kesime başlamadan önce kesim
bıçağını bileyiniz.
 Kalıpları derinin ön yüzüne
yerleştiriniz.
 Kalıp üzerine sol elle basınç
uygulayarak deriyi kesim bıçağıyla
elde kesiniz.

 Kalıba zarar vermemek için bıçağı keskin fakat
kısa açınız (1.5 cm).
 Deri yüzeyini etüd ederek kalıpları deriye
ekonomik olarak yerleştiriniz.
 Elinizi kesmemeye, bıçağı kaydırmamaya ve
kalıba zarar vermemeye dikkat ediniz.

 Astar kalıplarını astar üzerine
yerleştiriniz.
 Kalıp üzerine sol elle basınç
uygulayarak astarı kesim bıçağıyla
elde kesiniz.

 Kalıpları kumaş astarın en ve boy iplikleri
yönünde yerleştiriniz.
 Bıçağı kaldırmadan tek seferde ve eşit basınç
uygulayarak kesim yapınız.
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 Sap ucu altı kalıbını salpaya
yerleştirerek kesiniz
 Astar ağzı mukavva kalıbını kasap
kağıdına yerleştirerek kesiniz.
 Dip sertleştirme kalıbını mukavva
üzerine yerleştirerek kesiniz.
 Dip besleme kalıbını tela üzerine
yerleştirerek kesiniz.
 Yarma makinesi kalınlık ayarı
yaparak makineyi çalıştırınız.

 Bıçağı kaydırmamaya ve elinizi kesmemeye
dikkat ediniz.
 Bıçağı sık sık bileyiniz.
 Kesim işlemlerini mutlaka kesim masası
üzerinde yapınız ve kesim masası üzerinde
gereksiz nesne bulundurmayınız.
 Kalıplar üzerinde verilen adet bilgilerine
uyunuz.
 Makine kullanım talimatlarına uyunuz.

 Dip deri, sap derileri, sap ucu alt
derileri, sap ucu fitil gizleme
derileri ve fitil derilerini yarmadan
geçiriniz.

 Kalıplar üzerinde verilen kalınlık ölçülerine
uyunuz ve hassas ölçüm yapınız.

 Tıraş makinesini çalıştırarak
genişlik ve kalınlık ayarını yapınız.

 Sakatlanma risklerini hatırlayarak, makine
kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.

 Dip deri, ön ve arka gövde ve
suflelerin (körük) fitil ve kenar
kıvırma tıraşlarını yapınız.
 Deri, astar ve yardımcı gereç
kalıpları üzerindeki çentik ve
birleştirme işaretlerini gereçler
üzerine aktarınız.
 Kesim işlemini tekniğe ve modele
uygun yapıp yapmadığınızı kontrol
ediniz.

 Kalıplar üzerinde verilen kalınlık ve genişlik
ölçülerine mutlaka uyunuz.
 İşaretleri aktarırken, milimetrik hataların ürün
kalitesi üzerindeki etkisini unutmayınız.
 Kestiğiniz çanta parçalarını öğretmeniniz ya da
kesim ustası ile birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇMVE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyette öğrendiklerinizi aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru(D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) 1- Deri kesiminde bıçak uzun açılmalıdır.
) 2- Deriyi, bıçağı tek seferde ve eşit basınç kullanarak kesmek gerekir.
) 3- Deri ve yardımcı gereçler arka yüzden kesilir.
) 4- Kalıplar astara, kumaşın verevinden yerleştirilerek kesilir.
) 5- Astar kesiminde çok katlı kesim yapılabilir.
) 6- Düz hatlı kesimlerde çelik cetvel kullanmak gerekir.
) 7- Kalıpların deri üzerinde kaymasını önlemek için kalıbın altına yapıştırıcı sürülebilir.
) 8- Çanta deri parçalarının tümüne aynı yarma kalınlığı uygulanır.
) 9- Tıraş inceltme ayarları tahmini olarak yapılır.
) 10-Kullanıldığı yere göre çanta çeşitleri: seyahat, spor ve fantezi olmak üzere 3’e ayrılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci hazırlayarak çanta parçalarını tekniğe uygun olarak kesiniz. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Kesime başlamadan önce bıçağı bilediniz mi?
Kesim sırasında düz hatlarda çelik cetvel kullandınız
mı?
Deri yüzey etüdü yaptınız mı?
Kalıpları astar üzerine yerleştirirken kumaşın dokuma
yönünü kontrol ettiniz mi?
Kalıp üzerindeki çentik ve birleştirme işaretlerini deri
ve yardımcı gereçler üzerine aktardınız mı?
Yarmadan
geçireceğiniz
parçaların
yarma
kalınlıklarını kalıp üzerinde kontrol ettiniz mi?
Bıçağı deri üzerinden kaldırmadan kesim yaptınız mı?
Yarma ve tıraş makinelerini kullanmadan önce
çalışma talimatlarını okudunuz mu?
Tıraşlayacağınız iş parçalarının incelik ve genişlik
ayarlarını kalıp üzerinde kontrol ettiniz mi?
Kesim işlemini tekniğe ve modele uygun yapıp
yapmadığınızı kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde, modele ve tekniğe uygun çanta sapı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:






Çanta satış mağazalarını gezerek sap çeşitlerini inceleyiniz.
İnternet üzerinde araştırma yaparak modele göre sap türlerini inceleyiniz.
Çanta üretimi yapan fabrikaları gezerek sap üretim tekniklerini
araştırınız.
Araştırmaları rapar haline dönüştürüp, sınıfınıza sununuz.

2. SAP HAZIRLAMA
2.1. Sap Çeşitleri
Çanta sapının dayanıklılığı son derece önemlidir. Çantanın büyüklüğüne ve
kapasitesine göre taşınacak eşyanın ağırlığını kaldırabilecek dayanıklılıkta olmalıdır. Çanta
sapının modele uyumlu olması ve amaca uygun boyda hazırlanması gerekir. Sap, aynı
zamanda yine modele uygun genişlikte olmalıdır.
Çantanın özelliklerine göre sap kısımları ince veya kalın olabilir. Elde taşınacak bir
çantanın (evrak tipi) sapının ergonomik olması gerekir. Omuzda taşınacak bir çantanın sapı
uzun, elde taşınacak çantanın sapı kısa olmaktadır. Bazı modellere göre çanta sapı hem elde
hem de omuzda taşınabilecek boya göre hazırlanabilir. Çanta sapları ile ilgili herhangi bir
uzunluk standardı bulunmamaktadır. Bazı çantalarda model özelliğine ya da işlevine göre
çift sap kullanılabilir.
Okul çantası, seyahat çantası ve valizlerde genellikle hazır plastik sap
kullanılmaktadır. Deri çanta türleri için, çantanın malzemesine uygun malzemeden sap
hazırlanır. Sapta kullanılacak derinin ve destekleyici malzemelerinin sağlam olması gerekir.
Sap çeşitleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılırlar;
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Şerit Sap

Kısa ve uzun şerit derilerden yapılan sap çeşididir. Tek kat deri kullanılabileceği gibi,
model özelliğine ve derinin özelliğine göre iki kat deriden de çalışılabilir. Çift kat olacaksa
besleme malzemeleri ile desteklenir ve kenar dikişi ile sap kenarları kapatılır.



Fitil Sap

Deri arasına istenilen kalınlıkta plastik ya da pamuk fitil yerleştirilip sarılarak
kapatılan sap çeşididir. Silindir şeklinde görüntü verir .



Hazır Aksesuarlarla Sap

Hazır aksesuarlarla yapılan saplardır. Zincir, kemik vb. genellikle faztezi çantalarda
kullanılır.



Örgü Sap

Deriden kesilmiş ince şeritlerin çeşitli tekniklerle örülmesi ile oluşturulmuş saplardır.

2.2. Sap Hazırlamada Kullanılan Malzemeler
Sapın dayanıklılığını arttırmak için çeşitli besleme ve serleştirme malzemeleri ile
desteklemek gerekir.
Besleme malzemeleri:
Deri
Salpa (sıkıştırılmış deri tozu)
Karton
Fiber
Sünger
Kumaş
Fitil vb. malzemeler kullanılır.
Hazır aksesuar malzemeleri:
Hazır aksesuarlarla sap hazırlamada;
Zincir
Kemik
Plastik
Tahta
Sap yapımı aşamasında kullanılan malzemeler
Deri yapıştırıcısı, solüsyon, iplik, sap halkaları, sap tokaları, sap rivetleri, açık- kapalı
zımbalar, sap aksesuarları.

2.3. Fitil Sap Yapım Tekniği
Çanta sapının sağlam olması için çantaya bağlantı noktası desteklenmelidir. Çantanın
taşıyacağı ağırlığa bağlı olarak deride esneme, dikiş yerlerinde yırtılma olabilir. Bunun için
öncelikle sap ucunu desteklemek gerekir.
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Yarmadan geçirilmiş sap ucu alt derilerinin tersine ve sap ucu salpalarına deri
yapıştırıcısı sürülür. Kuruma süresi beklenir. Deri yapıştırıcısı için kuruma süresi, hava
şartlarına göre yaklaşık 5-10 dakika arasıdır.Yapıştırıcının topak yapmadan, ince bir tabaka
halinde ve tüm yüzeye eşit dağıtılarak sürülmesi gerekmektedir. Kaydırma yapmadan,
örtüşecek şekilde birbirlerine yapıştırılır(Resim 2.1). Aynı işlem diğer üç sap ucu altına da
uygulanır. Soğuk ayna, yapıştırılmış derilerin parlama yapmadan daha güçlü yapışmasını
sağlar. Yapıştırılan parçalar aynaya verilir.

Resim 2.1: Sap ucu alt derilerinin yapıştırılması

Sap derisi uçlarının her ikisine de derinin ters yüzünden, sap ucu alt derisi uzunluğu
mesafesinde deri yapıştırıcısı sürülür. Sap ucu alt derilerinin de salpalı yüzüne aynı şekilde
deri yapıştırıcısı sürülür. Kuruma süresi beklenerek sap derisi uçları sıfırlanarak
yapıştırılır(Resim 2.2). Sağlam yapışma için tekrar soğuk ayna uygulanır.

Resim 2.2: Sap ucu alt derisini sap deriye yapıştırma
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Çok katlı ve aynı kesime ait parçalarda, netlik, tam örtüşme sağlamak için sonradan
araçlama ( kesim ) yapılır. Sap deriler kesim lastiği üzerine alınır. Sap derisi araçlama
modeli, sap derisi üzerine yerleştirilerek sap uçlarının kesimi yapılır(Resim 2.3). Deri
kalınlaştığı için bu aşamada kesim zorlaşacaktır. Net ve pürüzsüz kesim elde edebilmek için
araçlamanın mutlaka keskin bir bıçakla yapılması gerekir.

Resim 2.3: Sap ucunu araçlama

2.3.1. Kenar Boyama-Freze Yapma
Deri kenar boyaları dolgu özelliklidir. Birleştirilen deri parçalarının arasındaki
boşlukları doldurarak düzgün, tek kat deri etkisi verir. Deri yüzey boyaları bu nedenle kenar
boyamada kullanılamaz. Deri kenar boyası aynı zamanda deriyi sertleştirir. Freze işlemi
öncesinde sertleştirilen deri kenarının pürüzleri daha kolay giderilir. Deri kenar boyası çeşitli
renklerde mevcuttur. Deriye uygun bir renk seçmek çantanın görünümünü etkiler. İnce bir
fırça yardımı ile sap uçları kenarları boyanır. Boyama sırasında deri yüzeyine boya
taşırmamak gerekir(Resim 2.4). Aynı işlem diğer sap ucu kenarına da uygulanır ve boyanın
kuruması beklenir(Yaklaşık 15 dk.).
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Resim 2.4: Kenar boyama

Sap uçlarının kenar pürüzlerini gidermek için freze yapılır. Sap uçları freze
makinesine alınarak kenar freze makinesi çalıştırılır. Sap ucu freze oyuğuna yerleştirilir ve
yavaş hareketlerle deri kenar, frezelenir.(Resim 2.5) Bu işlem sırasında eli makineye fazla
yaklaştırmamaya özen göstermek gerekir. Aksi takdirde eli yakabilir. Freze, kenar boyasını
da törpüleyeceği için, frezeden gelen sap uçlarına tekrar kenar boyası yapılır.

Resim 2.5: Freze yapma

2.3.2. Fitil Gizleme
Çanta sapında kullanılan fitiller: pamuk fitiller ve plastik fitiller olarak ikiye ayrılır.
Değişik kalınlıkta fitiller mevcuttur. Çanta sapının kalınlığına göre kullanılacak fitilin
kalınlığı da değişir. Bayan el çantasında daha çok 12 ve 14 numara pamuk fitil kullanılır.
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Sap deri tezgâh üzerine alınır.12 numaralı pamuk fitil, sap deri boyunun her iki
ucundan 1’er cm. kısa olacak şekilde makasla 2 adet kesilir(Resim 2.6). Her iki sap deriye
ters yüzünden tüm yüzeye, taşırmadan ve sap uçlarının sadece orta bölümlerine deri
yapıştırıcısı sürülür. Kurumaya yaklaştığında, pamuk fitil sap derinin tam ortasına gelecek
şekilde yapıştırılır. Fitil sap derinin tam ortasına gelmezse sap, çantanın kullanımı sırasında
dönebilir. Daha sonra sap ucu fitil gizleme derilerine yine derinin tersinden ve tüm yüzeye
deri yapıştırıcısı sürülür. Kurumaya yakın sap ucu fitil gizleme derisi, fitil ucuna yapıştırılır.
Kemik ile bastırarak deri ve fitil arasındaki boşluk giderilir(Resim 2.7). Aynı işlem diğer sap
uçlarına da uygulanır. Sap deri her iki kenardan, fitili saracak şekilde katlanarak yapıştırılır.
Sap deri katlanırken her iki kenardan eşit olarak katlanmaz ve deri kenarları örtüştürülmez
ise, çantanın kullanımı sırasında sap dönebilir. Katlanan deri basabas yardımı ile
sıkıştırılarak yapışma sağlamlaştırılır(Resim 2.8).

Resim 2.6: Fitil boyu hesaplama

Resim 2.7: Fitil ucu gizleme

Resim 2.8: Sap fitili kapatma

26

2.3.3. Fitil Sap Dikimi
Saraciyede kullanılan makine dikiş iplikleri: polyester, pamuk ve naylon olmak üzere
3’ e ayrılır. Pamuk iplikler kopmalara karşı fazla dayanıklı değildir. Naylon iplikler ise
uzama yapabilir. Bu nedenle çanta dikiminde polyester iplikler tercih edilir. Polyester
iplikler kalınlıklarına göre numaralandırılmıştır. Numara küçüldükçe kalınlık artar. Kalın
iplikle yapılan dikiş, çantaya spor bir hava verir. Kullanılacak ipin kalınlığı çantanın
modeline ve büyüklüğüne göre değişir.
Kollu dikiş makinesi dikime hazırlanır. Deriye uygun renkte, 30 numara üst 50
numara alt polyester iplik ve 110 numara makine iğnesi makineye takılır. Fitile uygun fitil
ayağı takılır. Fitilin hemen dibinden sap deri makinede dikilir. Dikiş başlangıç ve bitim
yerleri sökülmemesi için ileri-geri çift dikiş yapılarak sağlamlaştırılır. Sap ucu
dikilmez(Resim 2.9). Dikiş iplikleri makasla kesilerek yakılır.

Resim 2.9: Sap dikimi

2.3.4. Sap Araçlama
Fitilli sap hazırlamada dikiş, fitil bitiminden yapılacağı için dikiş payına ihtiyaç
duyulur. Bu nedenle sap kalıbı hazırlanırken paylı kesim yapılır.Ancak dikişten sonra dikiş
fazlalıklarının araçlanması gerekmektedir. Elde araçlama son derece dikkatli yapılmalıdır.
Bıçak hatasının bu aşamada telafisi mümkün olmamaktadır.
Deri kalınlaştığı için elde kesim zorlaşır. Bu nedenle kesim bıçağının iyi bilenmiş ve
inceltilmiş olması gerekmektedir. Sap kesim lastiği üzerine alınır. Bıçak ile dikişe 3 mm
mesafeden araçlama yapılır. Araçlama yapılırken dikişi ve eli kesmemeye de dikkat
edilmelidir(Resim 2.10).
Kesilen kenar, kenar boyası ile boyanır. Sap ucunda olduğu gibi frezesi yapılır.
Frezeden gelen sap tekrar kenar boyası ile boyanır.
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Resim 2.10: Sap araçlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler:
1. Sap deri parçaları (2 adet )
2. Sap ucu fitil gizleme deri parçaları (4 adet)
3. Pamuk fitil (nu 12)
4. Deri yapıştırısı (bally)
5. - Solüsyon
6. -Fırça
7. -Yapıştırıcı kabı
8. -Kollu dikiş makinesi
9. Deri kenar boyası
10. Boya fırçası
11. Freze makinesi
12. Kemik
13. Basabas
14. Kesim bıçağı
15. Sap ucu altı deri parçaları (4 adet deri, 4 adet salpa)
16. Kesim lastiği
17. Masat
18. Eğe
19. Polyester dikiş ipi (30 ve 50 nu).
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sap hazırlama
işlemini yapınız.

SAP HAZIRLAMA
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Sap ucu alt derilerine ve salpalarına  Yapıştırıcıyı topak yapmadan ince ve tüm
tersinden deri yapıştırıcısı sürüp,
yüzeye eşit miktarda sürerek kuruduktan sonra
yapıştırınız.
kaydırmadan yapıştırınız.
 Sap derisi uçlarına ve sap ucu alt
 Sap ucu alt derisini salpalı (ters) yüzünden sap
derilerine,sap ucu alt derisi
derisinin tersine, yapıştırıcı kuruma süresini
uzunluğunda deri yapıştırıcı sürerek
bekledikten sonra kaydırmadan yapıştırarak
yapıştırınız.
çekiçleyiniz.
 Sap derilerini ayna makinesine
 Sağlam yapışması ve derinin parlamaması için
veriniz.
soğuk ayna yapınız.
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 Sap derisi araçlama modelini sap
 Deri kalınlaştığı için bıçağın keskin
ucu derileri üzerine yerleştirerek
olduğundan emin olunuz ve net kesim
araçlayınız.
yapmaya dikkat ediniz.

Boyanın deri yüzeyine taşmamasına dikkat
 Sap uçları kenarlarını uygun renkte
ediniz ve boyanın kurumasını bekleyiniz.
kenar boyası ile ve bir fırça yardımı
ile boyayınız.
 Freze makinesinin kullanma talimatlarına
 Sap uçlarına freze yapınız.
uyunuz ve elinizi yakmamaya özen gösteriniz.
 Frezeden gelen sap derilerinin
uçlarına tekrar kenar boyası
yapınız.
 Pamuk fitili, makas ile kesiniz.
 Her iki sapa ve sap ucu gizleme
derilerine,derinin ters yüzünden
deri yapıştırıcısı sürünüz.
 Pamuk fitili sap derisinin tam
ortasına gelecek şekilde
yapıştırınız.
 Sap fitili gizleme derisini, pamuk
fitilin ucuna yapıştırınız. Aynı
işlemi diğer 3 uca da tekrarlayınız.
 Sapı, her iki kenardan fitili saracak
şekilde katlayarak yapıştırınız ve
basabas ile sağlamlaştırınız.
 Kollu dikiş makinesini dikime
hazırlayarak deriye uygun renkte ip
ve fitil ayağı takınız.
 Sap deriyi makinede fitil dibinden
dikiniz.
 Sap derilerinin dikiş fazlalıklarını
dikişe 3 mm mesafeden elde
araçlayınız.
 Kesilen sap kenarlarını deri kenar
boyası ile boyayarak freze ve tekrar
kenar boyası yapınız.
 Çanta sapının tekniğe uygun olarak
hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol
ediniz.

 Boyanın deri yüzeyine taşmamasına dikkat
ediniz ve boyanını kuruma süresini bekleyiniz.
 Fitil boyunun, sap boyunun her iki ucundan da
1’er cm kısa olduğundan emin olunuz.
 Yapıştırıcıyı tüm yüzeye eşit miktarda ve
taşırma yapmadan sürünüz, sap derilerin uç
kısımlarının sadece ortasına sürünüz.
 Fitil sap deriye tam ortadan yapışmazsa, sapın
dönebileceğini unutmayınız.
 Derinin ters yüzünü fitile yapıştırdığınızdan
emin olunuz ve kemik ile hava boşluklarını
gideriniz.
 Sap deri her iki kenardan eşit oranda
katlanmazsa sapın dönebileceğini unutmayınız.
 Üst ip için 30, alt ip için 50 numara ip
kullanınız.
 Dikiş başlangıç ve bitimini sökülmemesi için
makinede çift dikiş yaparak sağlamlaştırınız.
 Kesim lastiği üzerinde, keskin bıçakla deriye
ve kendinize zarar vermeden dikkatle araçlama
yapınız.
 Kenar boyasını deri yüzeyine taşırmamaya
dikkat ediniz. Freze makinesi çalışma
talimatlarına uyunuz.
 Hazırlanan sapın kriterlere uygunluğunu
öğretmeniniz ile birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
( ) 1. Yapıştırma işlemini, yapıştırıcı ıslakken yapmak gerekir.
( ) 2. Deriler ayna makinesine yapıştırıcının sağlam tutması için verilir.
( ) 3. Freze işlemi derinin yüzeyine uygulanır.
( ) 4. Çanta sapında kullanılan fitiller için herhangi bir standart kalınlık ölçüsü yoktur.
( ) 5. Kenar boyası yapılmasının nedeni, dolgu özelliğinin olması ve deriyi
sertleştirmesidir.
( ) 6. Sap fitil boyu, sap boyu ile aynı uzunlukta olmalıdır.
( ) 7. Sap fitili, sap derisinin tam ortasına yapıştırılmazsa, kullanım sırasında sapta dönme
olabilir.
( ) 8. Sap dikimi fitil dibinden yapılmalıdır.
( ) 9. Sap dikerken sap ucu da dikilmelidir.
( ) 10. Sap, düz dikiş makinesinde dikilmelidir.
.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci sağlayarak tekniğe uygun sap hazırlayınız.Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz HAYIR,
gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Deri yapıştırıcısı ile yapıştırılacak parçalar için yeterli
kuruma süresini beklediniz mi?
Birleşecek parçaları kaydırmadan monte ettiniz mi?
Yapışacak parçaları çekiçlediniz ve soğuk ayna yaptınız mı?
Birleştirilmiş sap derileri ve sap altı derilerini araçladınız mı?
Deri sap uçlarına taşırmadan kenar boyası ve freze yaptınız
mı?
Kenar boyasının kurumasını beklediniz mi?
Sap deriye kaydırmadan fitil yapıştırdınız mı?
Fitil uçlarını gizlediniz mi?
Sap deriyi her iki kenardan ortalayarak katlayıp fitili sardınız
mı?
Kollu dikiş makinesinin ayarlarını yaparak fitil ayağı , uygun
kalınlık ve renkte alt ve üst ip taktınız mı?
Dikiş başlangıç ve bitimini sağlamlaştırarak sap deriyi kollu
dikiş makinesinde diktiniz mi?
İplikleri temizlediniz mi?
Sap derinin dikiş fazlalıklarını araçladınız mı?
Sap kenarına kenar boyası ve freze yaptınız mı?
Çanta
sapının
tekniğe
uygun
olarak
hazırlanıp
hazırlanmadığını kontrol ettiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, birleştirme (montaj) tekniklerini öğrenerek elde ve
makinede hatasız çanta montajı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:







Çanta satış mağazalarını gezerek ve internet ortamında çanta birleştirme
tekniklerini inceleyiniz.
Kullandığınız çantaların hangi noktalarda aşındığını ve nedenlerini
düşününüz.
Çanta üretim atölye ve fabrikalarını gezerek tezgâh ustalarının
çalışmalarını gözlemleyiniz.
Çantanın dayanıklılığını arttırmak için kullanılabilecek yardımcı
gereçlerin neler olabileceğine dair arkadaşlarınızla tartışınız.
Eski bir çantayı sınıfa getirerek (gerekiyorsa sökerek) arkadaşlarınızla iç
aksamını inceleyiniz.

İncelemeleri rapor haline dönüştürüş sınıfınıza sununuz.

3. GÖVDE MONTAJI
3.1. Gövde Montajının Önemi
Çantanın montajında doğru kalıp hazırlama çok önemlidir. Hatalı kalıp, montaj
sırasında uygulamada sorun çıkarabileceği gibi dengesiz bir çantanın ortaya çıkmasına neden
olur. Bu da gözle görülebilir bir hatadır ve çantanın kalitesini birebir etkiler.
Çanta parçalarının kesimi de büyük önem taşır. Kalıptan büyük ya da küçük olarak
kesilmiş parçalar, montajlamada sorun çıkarır. Parçaları denkleştirmek zorlaşır. Kalıp
üzerindeki birleştirme ve montaj işaretlerini deri ve yardımcı gereç iş parçaları üzerine
mutlaka aktarmak gerekir. Bu işaretler birleştirme sırasında bize doğru yolda olup
olmadığımızı gösterir, hatalı montaj yapıldıysa düzeltme şansı verir.
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Çantanın üretiminde kullanılan malzeme ve teknikler ne denli iyi olursa olsun, hatalı
birleştirilmiş bir çanta kullanılamaz. Yüksek kalitede çanta üretimi, tezgâh işlemlerinin ve
makine dikişlerinin sağlamlığı ile mümkündür. Çanta, birçok deri iş parçasının estetik,
sağlam ve dengeli olarak birleştirilmesiyle meydana gelir. Uzun yıllar kullanılacak bir
çantanın üretiminde, kullanılan malzemenin kalitesi kadar, birleştirme tekniği de önemlidir.

3.2. Montaj Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
Montaja başlamadan önce tezgâh ve iş için gerekli araç gereçler hazırlanmalıdır.
Montaj işlemi mutlaka tezgâh üzerinde yapılmalıdır. Yapıştırma işlemleri, mermer üzerinde
çalışılmalı ve yapıştırıcıların kurumaması için kapakları kullanım dışında kapalı tutulmalıdır.
Malzemeye uygun yapıştırıcı kullanmak gerekir. Deri yapıştırıcıları solüsyonlara göre daha
güçlüdür ancak daha geç kurur. Deri yüzeylerde kullanılması gerekir. Hassas malzemelere
zarar verebilir ve astar kumaşlar üzerinde leke oluşturabilir. Uygulandıktan sonraki kuruma
süreleri hava şartlarına göre değişir. (5-10 dk.)Solüsyonun uygulama sonrası kuruma süresi
ise yaklaşık 2-3 dakikadır. Kuruma sürelerini beklemeden yapıştırma işlemi yapılmaz. Bu
şekilde daha sağlam bir birleşme sağlanır. Yapıştırıcıların kullanıldığı ortamda havalandırma
tertibatının bulunması gerekir.Yapıştırma işleminden sonra, düz yüzeylerde mermer üzerinde
çekiçleyerek, kıvrımlı yüzeylerde ise basabas yardımıyla basınç uygulayarak yapıştırılan
parçaları sabitlemek gerekir.
Kemik kullanımı sırasında kemiğin yüzeyinde kurumuş tutkal atıkları olmadığından
ve kemik üzerinde herhangi bir kırık ve çatlağın bulunmadığından emin olmak gerekir. Aksi
takdirde deriye zarar verilebilir.
Montaj sırasınca sık sık ara kontrol yapılmalıdır. Hatalı bir işlem farkedilirse hemen
geri dönülerek düzeltilmelidir. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan hatalar ortaya
çıkabilir.
Çanta parçalarının birleştirilmesinde düz ve kollu dikiş makinesi kullanılır. Dikiş
makinelerinin kullanımı sırasında kullanım talimatlarına uyulmalıdır. İşe ve amaca uygun
iplik, ayak ve siper takılarak dikim işlemi yapılmalıdır. İş bitiminde makine şalterlerini
kapatarak olası kaza riskleri önlenebilir.

3.3. Montaj Tekniği
Çantada montaj üç şekilde yapılır:





Yapıştırarak
Dikerek
Yapıştırarak ve dikerek

Bu modülde yapıştırarak ve dikerek birleştirme tekniği uygulanacaktır. Başarılı bir
montaj yapabilmek için tezgâh işlemlerini bilmek gerekir.
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3.3.1. Montaja Hazırlık
Kullanılacak araç-gereçler:















Ön gövde
Arka gövde
Sufle (körük) 2 adet
Dip deri
Dip tela
Yapışkanlı bez bant
Gövde ağzı çizme modeli
Çekiç
Solüsyon
Mermer
Deri kalemi
Deri yapıştırıcısı (bally)
Fırça

Montaja öncelikle gövde ağız kenarları kıvrılarak başlanır. Kenar kıvırma işleminin
rahat yapılabilmesi ve çanta ağız kenarlarının sert durabilmesi için yapışkanlı bez bant
yapıştırmak gerekir. Bunun için, gövde ağzı çizme modeli ön ve arka gövde üzerine derinin
tersinden yerleştirilir. Ağız kıvırma payları, model kaydırılmadan deri kalemi ile
çizilir(Resim 3.1). Çizgi üzerinden 5 mm genişliğindeki yapışkanlı bez bant, ön ve arka
gövde ağız kenarlarına derinin tersinden yapıştırılır. Aynı işlem sufle (körük) ağız
kenarlarına da uygulanır(Resim 3.2). Bantın iyi yapışması için mermer üzerinde çekiçlenir.

Resim 3.1: Gövde ağzı çizimi

Resim 3.2: Bant yapıştırma

Çantanın rahat oturabilmesi için dip deriyi beslemek (güçlendirmek) gerekir. Bu amaç
için kullanılacak tela, mermer üzerine alınarak tüm yüzeye eşit miktarda yayarak ve topak
kalmamasına dikkat edilerek solüsyon sürülür. Aynı işlem dip derinin ters yüzüne de
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uygulanır. Solüsyonun iyi yapışması için birbirine yapıştırılacak parçaların her ikisine de
uygulama gerekir. Sağlam bir yapışma için yapıştırıcıların bir süre hava ile temas ederek
kurumaya yakın noktaya gelmesi gerekir. Bu süre beklenildikten sonra, dip deri ve dip deri
telası ortalayarak ve kaydırmadan birbirine yapıştırılır(Resim 3.3).

Resim 3.3: Dip deriyi besleme

Ön ve arka gövde ağız kenar köşelerinin kıvırma sırasında rahat dönebilmesi için
çentik atmak gerekir. Bu işlem, kesim lastiği üzerinde kesim bıçağı ile fazla derine girmeden
yapılır. Aksi takdirde kıvırma sonrasında derinin tersi ön yüzden görülebilir(Resim 3.4).

Resim 3.4: Çentik atma

Ön, arka gövde, sufle ağızlarına ve dip kenar kıvırma paylarına, deri yapıştırıcısı
sürülür. Yapıştırıcının yüzey dışına taşırılmamasına dikkat etmek ve kıvırma yapmadan
önce, kuruma süresini beklemek gerekir. Daha sonra ön-arka gövde, sufleler ve dip deri
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kenarları kemik ile temiz ve düz bir yüzeyde kıvrılır. Kemik kullanırken kemiğin pürüzsüz
olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde deri yüzeyini çizebilir. Ayrıca kıvrılan kenarda
boşluk kalmamasına özen gösterilmelidir(Resim 3.5).

Resim 3.5: Kenar kıvırma

Kenar kıvırması yapılan iş parçaları mermer üzerinde çekiçlenerek yapışma
sağlamlaştırılır. Ön ve arka gövde köşe kenarlarındaki kıvırma fazlalıkları, astarlamada
potluk yapmaması için keskin bir makasla ve fazla derine girmeden kesilir (Resim 3.6).

Resim 3.6: Köşe temizleme
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3.3.2. Gövde ve Dip Montajı
Kullanılacak araç-gereçler:














Deri yapıştırıcısı (bally)
Yapıştırıcı kabı
Fırça
Ön ve arka gövde
Dip deri
Düz dikiş makinesi
Dikiş ipi (30 ve 50 numara)
Makas
Atık deri parçaları
Sap montaj modeli
Deri kalemi
Biz

Montaja model özelliğine göre, gövde ve dip parça birleştirilerek başlanır. Dip derinin
iç kenar kıvırma payına ve ön-arka gövdenin dip bağlantı kenarlarına dış yüzeyden (5 mm
mesafede) deri yapıştırıcısı sürülür. Yapıştırıcı sürerken daha önce de açıklandığı gibi, yüzey
dışına taşırmamaya, tortu bırakmamaya ve yüzeye eşit miktarda dağıtmaya dikkat etmek
gerekir (Resim 3.7). Yapıştırıcı kuruma süresi beklendikten sonra, dip deri önce ön gövdeye,
daha sonra arka gövdeye birleştirme işaretlerine dikkat ederek ve kaydırmadan yapıştırılır ve
sağlamlaştırmak için mermer üzerinde çekiçlenir (Resim 3.8).

Resim 3.7: yapıştırıcı sürme

Resim 3.8: yapıştırarak birleştirme

Düz dikiş makinesi dikime hazırlanır. Deriye uygun renkte ve kalınlıkta ip seçilir.
Dana derisi için üst ip 30 numara, alt ip 50 numara olmalıdır. Makine 2 mm dikiş
büyüklüğüne ayarlanır. Dikime başlamadan önce örnek deri parçası üzerinde dikiş
denemeleri yapılmalıdır.
Makine dikiş ayarlarında bir sorun yoksa ve makine yağ akıtmıyorsa dikim yapılır.
Dip deri ön ve arka gövdeye yapıştırılan yerlerden dikerek birleştirilir(Resim 3.9). Dikiş
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derinliği 2 mm olmalıdır. Dikiş başlangıç ve bitim noktaları makinede ileri-geri yaparak çift
dikişle sökülmemesi için sağlamlaştırılır. Makineden çıkarılan iş parçasının iplikleri,
çantanın içinde kalacak yüze çekilerek dipten kesilir ve yakılır.

Resim 3.9: Makinede birleştirme

Çanta sapları model özelliğine göre ön ve arka gövdeye monte edilecektir. Çanta
saplarını, gövde üzerine simetrik olarak yerleştirebilmek önemlidir. Dengesiz bir sap montajı
hem kullanım sırasında elde tutmayı zorlaştırır hem de hoş bir görüntü vermez. Bu nedenle
kalıplarla birlikte verilmiş olan sap montaj modeli kullanılır. Makinede birleştirilen gövde
tezgâh üzerine alınır. Sap montaj modeli ön gövde üzerine oturtulur. Sap montaj yerleri kalıp
üzerinden deri kalemi ile ön gövdeye çizilir. Aynı işlem arka gövdeye de uygulanır (Resim
3.10). Çizim sırasında model üzerine elle bastırılarak kayması engellenir. Sap montaj modeli
ağzı orta işareti biz ile ön ve arka gövde orta ağzına işaretlenir(Resim 3.11). Bu işaret, ağız
kapamada fermuar montajında gerekecektir.

Resim 3.10 : Sap montaj işaretleme

Resim 3.11 : Orta işareti alma
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Bu aşamada çanta saplarının gövdeye montajlanması gerekmektedir. Şimdi sap
montajı faaliyetine geçerek, sapı gövdeye monte ediniz. Faaliyeti tamamladıktan bu noktaya
geri dönerek gövde montajını uygulamaya devam ediniz.
3.3.3. Fitil Hazırlama
Çantada hoş bir görüntü sağlamak ve çantaya estetik bir hava vermek için fitille
kapatma yapılır. Fitil çalışması aynı zaman da çantaya destek de sağlar. Modele ve amaca
uygun kalınlıkta plastik fitil kullanılır. Plastik fitil, kalınlık yapmaması için, yarma
makinesinde inceltilen fitil derisi ile kaplanır.
Yarma makinesinden geçirilmiş fitil derileri mermer tezgâh üzerine alınır. Yarma
kalınlığı model üzerinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. Fitil derilerinin tüm yüzeyine
derinin tersinden solüsyon sürülür. Sufle kalıpları üzerinde belirtilen çentik boyu ölçülerek,
bu uzunluk ölçüsünde 2.5 mm. çapındaki yumuşak plastik fitil kesilir. Fitil, fitil derisinin tam
ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. Deri, iki uzun kenardan, fitili saracak şekilde katlanarak
yapıştırılır. Derinin iki kenarı tam örtüşmelidir. Daha sonra kemik yardımıyla, yapışma
sağlamlaştırılır(Resim 3.12). Aynı işlem diğer fitil içinde uygulanır.

Resim 3.12: Fitil hazırlama

3.3.4. Fitili Sufleye (Körüğe) Dikme
Fitil derisini sufleye dikmek için düz dikiş makinesi hazırlanır. Makineye, fitile uygun
fitil ayağı ve 3 mm dikiş mesafesinde siper takılır. Gövde montajında kullanılan renk ve
numarada iplik takılır. Dikiş büyüklüğü de yine 2 mm olarak ayarlanır. Dikime başlamadan
önce atık bir deri parçası üzerinde dikiş denemesi yapılır. Sufle, makinenin ayağı altına ön
yüzü üstte olacak şekilde yerleştirilir. Fitil derisi, fitil kısmı içerde, deri kenarı dışarıda
olacak şekilde sufle üzerine yerleştirilir. Sufle kenarı ile, fitil deri kenarı üst üste binmelidir.
Fitil derinin üst fazlalığı, suflenin dışına doğru elle büzülerek, sufle üzerindeki çentikten
dikime başlanır. Başlangıçta mutlaka sağlamlaştırma dikişi yapılmalıdır (Resim 3.13). Sufle
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köşelerine gelindiğinde, fitil derisi köşe dönüşünü rahat yapması için makasla çıtlatılır. Bu
işlemi yaparken fazla derine girmemek gerekir. Dikiş turu tamamlandığında yine fitil deri üst
ucu sufle dışına doğru büzülerek çift dikişle kapatılır. Aynı işlem sırası ile diğer fitil ve sufle
de birleştirilir. Dikiş ipleri alt yüze çekilerek kesilir ve yakılır (Resim 3.14).

Resim 3.13 : Fitil dikme

Resim 3.14 : Fitilli sufle (körük)

3.3.5. Sufle ve Ana Gövde Montajı
Üç boyutlu iş parçaları düz dikiş makinesinde dikilemez. Hacim kazanmış çanta için
kollu dikiş makinesi hazırlanır. Fitile uygun fitil ayağı ve siper takılır. Uygun renkte ve daha
önce belirtilmiş numaralarda alt ve üst ip takılır. Çanta gövdesi ve sufle ağzı ters yüzden, üst
ve yan kenarlardan sıfırlanarak üst üste bindirilir (Resim 3.15). Çift dikiş yaparak sufle ana
gövdeye makinede dikilir. Köşelerde çentiklerin denkliği kontrol edilir. Denklik yoksa deriyi
ya yedirmek ya da esnetmek gerekebilir. Dikiş bitiminde çift dikişle sağlamlaştırma yapılır.
Fitilin sufle ve gövde arasına iyice sıkışması için bir tur dikişi daha yapılır. Aynı işlem diğer
sufleye de uygulanır(Resim 3.16). İplikler çantanın ters yüzüne çekilerek düğümlenir, kesilir
ve yakılır.

Resim 3.15: Sufle ve gövdeyi birleştirme

Resim 3.16: Sufle ve gövde montajı
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Astarlama sırasında çantanın dikiş paylarının kalınlık yapmaması gerekir. Bu nedenle,
köşe dikiş payı fazlalıkları alınmalıdır. Keskin bir makasla köşe fazlalıkları alınır. Ancak pay
fazlalıklarını keserken, dikişe en yakın mesafeden fakat dikişi kesmeden yapmak gerekir.
Tersten dikilen çanta, ters yüz edilir. Ters çevirme sırasında deri yüzeyine zarar
vermemeye özen göstermek gerekmektedir (Resim 3.17). Çevrilen çantanın kenar ve köşe
dikişleri elle düzeltilerek oturması sağlanır. Aynı işlem daha sonra basabasla yapılır (Resim
3.18).

Resim 3.18: Kenar şekillendirme

Resim 3.17: Çanta çevirme

Çantanın dibine sertleştirme yapmak, çantanın ayakta durması için gereklidir. Bunun
için önceden kesilmiş olan dip sertleştirme mukavvası mermer üzerine alınır. Tüm yüzeyine
solüsyon sürülür. Çantanın iç dibine de aynı şekilde solüsyon sürülür. Birkaç dakika
beklendikten sonra mukavva, çanta dibine ortalayarak yapıştırılır. İyi yapışması için çekiç
tersiyle sıvazlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
.
Kullanılacak Araç-Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Çanta deri iş parçaları
Gövde ağzı çizme modeli
Sap montaj modeli
Yapışkanlı bez bant (5 mm)
Biz
Deri kalemi
Deri yapıştırıcısı (bally)
Solüsyon
Fırça
Yapıştırıcı kabı
Kesim bıçağı
Kemik
Makas
Çekiç
Düz dikiş makinesi
Kollu dikiş makinesi
Polyester dikiş ipi(30 ve 50 nu)
Yumuşak plastik fitil (2.5 mm.)
Fitil derisi
Basabas
Siper
22. 110 nu. dikiş iğnesi
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak gövde montajı
yapınız.
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GÖVDE MONTAJI
İŞLEM BASAMAKLARI
 Gövde ağzı çizme modeli üzerinden
ön ve arka gövde ağız kıvırma payını
çiziniz.
 Ön ve arka gövde ağzına ve
sufle(körük) ağzına çizgi üzerinden
bez bant yapıştırınız.
 Dip besleme telasına ve dip deri ters
yüzüne solüsyon sürünüz ve birbirine
yapıştırınız.
 Ön ve arka gövde ağız kıvırma
köşelerine bıçakla çentik atınız.
 Ön, arka gövde ve sufle ağızlarına
kıvırmalık deri yapıştırıcısı sürünüz.
 Kemikle ağız kıvırma yapınız.
 Ön ve arka gövde köşe uç fazlalık
derilerini makasla kesiniz.
 Dip deri kenarlarına kıvırmalık deri
yapıştırıcısı sürerek kemikle kıvırma
yapınız.
 Dip deri iç kenar ve ön-arka
gövdenin dip bağlantı kenarına(ön
yüz 5mm.)deri yapıştırıcısı sürünüz.
 Dip parçayı ön ve arka gövdeye
yapıştırarak çekiçleyiniz.
 Düz dikiş makinesine 30 nu üst 50 nu
alt ip takarak 2 mm dikiş
büyüklüğüne ayarlayınız.
 Ön ve arka gövdeyi dip parçaya
makinede dikerek birleştiriniz.
 Ön ve arka gövdeye sap montaj
modelini yerleştirerek deri kalemi ile
çiziniz.
 Ön ve arka gövdenin ağız kısmına
orta işaretini kalıp üzerinden biz ile
işaretleyiniz.
 Bu aşamada Sap Montajı Yapma
konusuna geçerek, sap montajını
yapınız.

ÖNERİLER
 Derinin tersinden, deri kalemi ile modeli
kaydırmadan çiziniz.
 Sağlam yapışması için bantı çekiçleyiniz.
 Solüsyonu yüzeye topak bırakmadan, eşit
miktarda ve taşırmadan sürerek,
yapıştırmadan önce 2-3 dakika bekletiniz.
 Çentik atarken fazla derine girmeyiniz.
 Yapıştırıcıyı yüzey dışına taşırmayınız ,
ince ve temiz fırça kullanınız.
 Kemiğin pürüzsüz olduğundan emin olunuz
ve hava boşluğu bırakmayınız. Kıvrılan
kenarı çekiçle sağlamlaştırınız.
 Kesim sırasında fazla derine girmeyiniz,
keskin makas kullanınız.
 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyiniz.
Sağlam yapışması için kıvrılan kenarı
çekiçleyiniz.
 Yapıştırıcıyı taşırmadan, tortu bırakmadan
ve yüzeye eşit dağıtarak sürünüz.
 Parçaları bağlantı işaretlerine dikkat ederek,
kaydırmadan montajlayınız.
 Ürüne uygun dikiş ipi seçiniz.
 Dikiş başlangıç ve bitiş yerlerini çift dikişle
sağlamlaştırınız, iplik temizleyiniz.
 Modeli gövde üzerine kaydırmadan
yerleştiriniz ve çiziniz.
 İşareti doğru aktardığınızdan emin olunuz.
 Sap montajını yaptıktan sonra aşağıdaki
işlemlere devam ediniz.
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 2.5 mm. lik yumuşak plastik fitili,
sufle üzerindeki çentik boyu
uzunluğunda ölçerek makasla
kesiniz.
 Fitil derilerinin tüm yüzeyine derinin
tersinden solüsyon sürünüz.
 Plastik fitili, fitil derisi ortasına
yapıştırarak deriyi kenarlardan fitil
etrafında sararak yapıştırınız.
 Kemik ile fitil dibinden deriyi
sıvazlayarak yapışmayı
sağlamlaştırınız.
 Makineyi fitil ayağı , siper ve ip
takarak dikime hazırlayınız.
 Sufle üzerindeki çentikten başlayarak
derinin ön yüzünden, fitil üstte
kalacak şekilde sufle deri kenarını ve
fitil deri kenarını denkleştirerek
dikiniz.
 Kollu dikiş makinesini siper, fitil
ayağı,üst(30 nu)ve alt(50 nu) iplik
takarak dikime hazırlayınız.
 Gövde ve sufleleri çanta ağzından
başlayarak, çantanın tersinden
dikiniz dikiş sonunda iplik
temizleyiniz.
 Çanta ağız köşe fazlalıklarını
makasla kesiniz.
 Çantayı ters yüz ediniz.
 Fitilleri önce elle daha sonra basabas
yardımı ile oturtunuz.
 Dip sertleştirme mukavvasına ve
çantanın dip derisine içerden
solüsyon sürerek yapıştırınız.
 Çekiç sapıyla mukavvanın iyi
yapışması için sıvazlayınız.
 Gövde montajının istenen
niteliklerde olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Doğru ölçü aldığınızdan emin olunuz.
 Topak yapmamaya, taşırmamaya dikkat
ediniz.
 Solüsyon kuruma süresini bekleyiniz.
 Kemiği tekniğe uygun kullanarak deri
yüzeyine zarar vermeyiniz.
 Makine kullanım talimatlarına uyunuz.
 Dikiş başlangıç ve bitimini çift giderek
sağlamlaştırınız ve fitil deri ucunu kıvırarak
gizleyiniz. Sufle köşelerinde dikişin rahat
dönmesi için makasla deriyi çıtlatınız.
 Makine ayarlarını yaparken kaza risklerine
karşı tedbirli olunuz.
 Dikiş başlangıç ve bitiminde çift dikişle
sağlamlaştırma yapınız ve çanta köşelerinde
çentiklerin denk gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
 Dikişe en yakın yerden fakat dikişi
kesmeden yapınız.
 Çevirme sırasında deri yüzeyine zarar
vermemeye özen gösteriniz.
 Fitilin net durmasını sağlayınız.
 Solüsyonun kuruma süresini bekleyiniz(2-3
dk) ve kaydırmadan ortalayarak
yapıştırınız.
 Mukavvanın dip deriye tam oturduğundan
emin olunuz.
 Montaj işleminin doğruluğunu ve tekniğe
uygunluğunu setör elemanı ya da
öğretmeniniz ile birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
( ) 1. Çantada montaj iki şekilde yapılır.
( ) 2. Solüsyonun kuruma süresi 5-10 dakikadır.
( ) 3. Basabas deriyi inceltmek için kullanılır.
( ) 4. Montaja önce gövde ve dip deriyi birleştirerek başlamak gerekir.
( ) 5. Gövde ağızlarına bez bant yapıştırılmasının nedeni çantada güzel görünüm
sağlamaktır.
( ) 6. Fitil sufleye kollu dikiş makinesinde dikilir.
( ) 7. Sufleyi ana gövdeye dikerken çift sıra dikiş dikilmesinin nedeni fitili sıkıştırmaktır.
( ) 8. Ön ve arka gövde orta işareti fermuar montajı için gereklidir.
( ) 9. Birbirine yapıştırılacak parçaların sadece birine yapıştırıcı sürülmelidir.
( )10. Fitil dikimine suflenin ağız kenarından başlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci sağlayarak gövde tekniğe uygun gövde montajı yapınız.Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Ön, arka gövde ve sufle ağızlarına bez bant
yapıştırdınız mı?
Ön, arka gövde sufle ve dip deride kenar
kıvırma yaptınız mı?
Dip deriyi ön ve arka gövdeyle kaydırmadan
yapıştırdınız mı?
Makineye deriye uygun iplik, ayak taktınız ve
dikiş büyüklüğü ayarı yaptınız mı?
Dip deriyi ön ve arka gövdeyle kaydırmadan
düz dikiş makinesinde dikerek birleştirdiniz mi?
Sap montaj modeli üzerinden, gövde üzerindeki
sap yerlerini kalemle çizdiniz mi?
Ön ve arka gövde orta işaretini biz ile
işaretlediniz mi?
Ölçüye uygun olarak yumuşak fitil kesip, fitil
derisine ortalayarak yapıştırdınız mı?
Düz dikiş makinesine fitil ayağı , siper taktınız
mı?
Sufle üzerindeki çentikten başlayarak fitili
sufleye diktiniz, köşe dönüşlerinde fitil deriyi
makasla çıtlattınız mı?
Kollu dikiş makinesine siper, fitil ayağı ve ip
takarak makineyi uygun dikiş büyüklüğüne
göre dikime hazırladınız mı?
Gövdeyi sufleler ile makinede dikerek
birleştirdiniz, köşe çentiklerinin denkliğini
kontrol ettiniz ve çift tur dikişle tamamladınız
mı?
Dikiş işlemleri sonrasında iplik temizlediniz
mi?
Çanta ağzındaki dikiş payı fazlalık derilerini
dikişe zarar vermeden kestiniz mi?
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Hayır

Fitil dikişlerini elle ve basabas ile düzelttiniz
mi?
Dip sertleştirme mukavvasını çanta dibine
yapıştırdınız mı?
Çekiç tersi ile dip deri mukavvasını iyi
yapışması için sıvazladınız mı?
Gövde montajının istenen niteliklerde olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme
faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, sap montaj çeşitlerini öğrenerek tekniğe uygun sap
montajı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:







Çanta satış mağazaları ve internet ortamında, çanta saplarının montaj
tekniklerini inceleyiniz.
Sapın, çantanın ağırlığını taşıdığını düşünerek, dayanıklılığını
arttırabilecek yöntemler hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Çanta üretim atölye ve fabrikalarını gezerek, tezgâh ustalarından konu ile
ilgili bilgi edininiz.
Saraciye ile ilgili dergi ve katalogları inceleyerek, bulduğunuz ilginç
örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bilgileri not haline getirip sınıfınıza sununuz.

4. SAP MONTAJI
4.1. Sap Montajının Önemi
Çantanın ağırlığını sap taşır. Kullanım yerine ve amacına göre çanta ne kadar büyür ve
iç hacmi genişlerse taşıdığı ağırlık miktarı da artar. Sapın sağlamlığı ne kadar önemliyse sap
montajı da çantanın dayanıklılığı açısından bir o kadar önem taşır. Bazı modellerde
birleştirme halka, toka vb. şekillerde sağlanır. Bu tip çalışmalarda aksesuarların dayanıklılığı
(kırılmazlığı) önemlidir. Ancak sap çantaya dikilerek monte edilecekse derinin esneme ve
dikişlerin deriyi kopartma riskleri de söz konusudur. Bu nedenle sap montajının son derece
sağlam ve güvenilir yapılması gerekmektedir.

4.2. Sap Montaj Çeşitleri
Çanta sapı, çantanın ön ve arka gövdelerine, çanta kapağına ya da suflelerine
tutturulur. Sap, model özelliğine göre aşağıdaki şekillerde monte edilir:
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Dikerek sap takma

Sap, model özelliğine göre elde ya da makinede doğrudan gövde, sufle ya da kapak
üzerine dikilir. Kapağa dikilecekse kapak altının metal şerit ile desteklenmesi gerekir.



Hazır aksesuarlarla sap takma

Bu amaçla kullanılabilecek birçok aksesuar mevcuttur(Halkalar, tokalar vb). Hazır
aksesuarlar çantanın sap monte edileceği yere, sap ise aksesuara perçinlenir.



Zımba ile tutturarak sap takma

Sap, monte edileceği yere yerleştirilir. Çeşitli büyüklük ve biçimleri mevcut olan
zımbalar ile zımbalanır.



Bağlayarak sap takma

İnce ya da yumuşak katlanabilir deriden hazırlanmış saplar, sapın monte edileceği yere
perçinlenmiş halkalara bağlanır.

4.3. Sap Montaj Tekniği
Bu modülde ön ve arka gövde üzerine makinede dikerek sap montaj tekniği
uygulanacaktır.
Ana gövde üzerinde alınmış olan sap montaj işaret çizgisinin içinden 5 mm
genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür. Sap uçlarına iç kısımdan ve taşırmadan yine 5 mm
genişliğinde deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 4.1). Kuruma süresi beklenerek sap uçları
gövde üzerindeki işaretli bölgeye kaydırmadan, işaret çizgisi görünmeyecek şekilde tam
üzerinden yapıştırılır (Resim 4.2). Daha iyi yapışması ve dikim sırasında kaymaması için
çekiçlenir.

Resim 4.1: Sapa yapıştırıcı sürme

Resim 4.2: Sapı gövdeye montajlama

Çanta sapının montajlandığı yerde gövde derinin çanta ağırlığı karşısında esnememesi
ve dikişin deriyi kopartmaması için gövde altını desteklemek gerekir. Bunun için, gövde altı
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sap bölgesine, sap dikişinin geçeceği alan kadar yapışkanlı bez bant yapıştırılır. Bu işlem 4
sap bağlantısına da uygulanır.
Dikiş makinesine siper ayağı takılarak 2 mm. dikiş mesafesine ayarlanır. Düz dikiş
makinesinde sap uçları gövdeye dikilir (Resim 4.3). Dikiş büyüklüğü gövde montajında
olduğu gibi 2 mm olmalıdır. Dikiş başlangıç ve bitimi ileri-geri çift dikiş yapılarak
sağlamlaştırılır. İplikler çantanın arkasına çekilerek dipten sıkıca birkaç kez düğümlenerek
iplikler kesilir ve yakılır.

Resim 4.3: Sapı gövdeye dikme

Sap gövdeye dikildikten sonra, ana gövde montajına devam etmek gerekir. Bu
aşamada bir önceki öğrenme faaliyetine geri dönerek Fitil Hazırlama konusundan itibaren
gövde montajına devam etmelisiniz.

51

UYGULAMA
FAALİYETİ
UYGULAMA
FAALİYETİ
Kullanılacak Araç-Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deri yapıştırıcısı (bally)
Fırça
Yapıştırıcı kabı
Çekiç
Mermer
Yapışkanlı bez bant
Düz dikiş makinesi
Polyester dikiş ipi (30 ve 50 nu.)
Siper
Makas

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak sapı çantaya monte
ediniz.

SAP MONTAJI

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Sap uçlarını ana gövde üzerindeki
işaretlere uyarak yapıştırınız.

 Yapıştırıcıyı yüzey dışına taşırmayınız.

 Gövde altı sap bölgesine yapışkanlı
bez bant yapıştırınız.

 Dikiş alanı büyüklüğünde yapıştırma
yapınız.

 Düz dikiş makinesine siper takınız ve
siperi 2 mm den ayarlayınız.

 Uygun dikiş mesafesi ayarı yaptığınızdan
emin olunuz.

 Makinede sapları gövdeye dikiniz.

 İş bitiminde makine şalterini kapatınız.

 Sapı çantaya kaydırmadan monte
edip etmediğinizi kontrol ediniz.

 Sap montajının düzgünlüğünü öğretmeniniz
ile birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER(ÖLÇME SORULARI)
(
(
(
(
(
(
(

) 1 . Çanta sapı çantaya üç şekilde montajlanır.
) 2 . Sap montajı elde dikerek de yapılabilir.
) 3 . Sap montajı gövdeye, montaj işaret çizgisinin içinden yapılır.
) 4 . Sapı gövdeye solüsyon ile yapıştırmak gerekir.
) 5 . Gövde altı derisine, dikişlerin deriyi koparmaması için bez bant yapıştırılır.
) 6 . Sap dikerken siper aralığı 5 mm olmalıdır.
) 7 . İplikler çantanın arka yüzünden temizlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.

53

PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci hazırlayarak çantaya sap montajı yapınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütler

Evet

Hayır

Sap uçlarını ana gövde üzerindeki montaj
işaretlere uyarak yapıştırdınız mı?
Gövde altı sap bölgesine yapışkanlı bez bant
yapıştırdınız mı?
Düz dikiş makinesine siper takarak, siperi 2
mm’den ayarladınız mı?
Makinede sapları gövdeye diktiniz mi?
Sapı çantaya kaydırmadan
etmediğinizi kontrol ettiniz mi?

monte

edip

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir
sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında astarlama malzemelerini tanıyarak astarlama çeşitlerini
öğrenecek ve tekniğe uygun astar hazırlayarak, çantaya giydirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde, öncelikle aşağıdaki araştırmaları yapmalısınız:






Çanta satış mağazalarını gezerek çanta yapımında kullanılan astar
çeşitlerini inceleyiniz.
Çanta satış mağazalarını gezerek, astarlamada kullanılan yöntemleri
inceleyiniz.
Astar yapımında kullanılan malzemenin dayanıklılığının önemi üzerine
arkadaşlarınızla tartışınız.
Çanta üretim yan gereçleri satan mağazaları gezerek astarlık kumaş ve
malzemeleri araştırınız.

Bilgi ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. ASTARLAMA
5.1. Astarlama Çeşitleri
Çantanın görünen kısmı kadar görünmeyen kısmı yani astarı da çantanın kalitesini
etkiler ve estetik değer kazandırır. Çantanın iç kullanım alanı olan astar, kullanışlılığı
artırmalıdır. Bu amaçla astara iç bölmeler ve cepler yapılır. Cepler çantanın arka yüz astarına
yerleştirilir ve fermuar ile kapatılır.
Çantalarda kullanılan astarlama teknikleri, model ve yapımında kullanılan malzemeye
göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak şu teknikler kullanılır:



Yapıştırarak astarlama

Astar parçalarının deri parçalara yapıştırılarak yapılan astarlama çeşididir. Daha çok
gece çantaları ve evrak çantalarında uygulanır.



Torba astar hazırlama

Astar parçaları birbirine dikilerek torba şeklinde çanta içine giydirilir. Daha sonra
çanta ağzı ile birlikte dikerek kapatılır.
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5.2. Astarlama Malzemeleri
Çantanın modeline ve çantada kullanılan malzemeye göre kullanılacak astar
malzemeleri de farklılık gösterir. Çanta yapımında kullanılan astarlık malzemeler genel
olarak şu şekilde sınıflandırılır:








Deri astarlıklar
Koyun, keçi, domuz vb. hayvan derilerinden yapılmaktadır.
Kumaş astarlıklar
Naylon veya polyesterden yapılmış dokuma veya örgü kumaşlardır.
Kaplanmış kumaş dış malzemeli kumaş astarlıklar
Malzemelerden biri pamuk, pamuk-polyester karışımı veya viskoz ipeği
dokuma olan kumaşlardır.

5.3. Torba Astar Hazırlama Tekniği
Kullanılacak Model Kalıpları
İç takım gövde astar modeli (2 adet)
İç takım orta bölme astar modeli (2 adet)
Astar ağzı mukavva kalıbı (2 adet)
5.3.1. Gövde Astarı Hazırlama
Astar ağzının kenar kıvırmasının rahat yapılabilmesi ve çanta ağzı ile uyum sağlaması
için sertleştirilmesi gerekir. Bunun için kasap kağıdından kesilmiş astar ağzı mukavvasının
üst kenar kısmına çok ince bir şekilde deri yapıştırıcısı sürülür. Ağız mukavvasının kıvırma
sonrası fazlalığı alınacağı için, yapıştırma tüm mukavvaya uygulanmaz.Yapıştırıcının
kuruma süresi beklendikten sonra iç takım gövde astarı üzerindeki çentiklere denk gelecek
şekilde, mukavva gövde astar ağzına yapıştırılır. İşlem astarın ters yüzüne yapılmalıdır
(Resim 5.1).

Resim 5.1: Gövde astar ağzını sertleştirme
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Kenar kıvırmanın rahat yapılabilmesi için ağız köşelerini bıçakla çentik atmak gerekir
(Resim 5.2). Ancak fazla derine girilmemelidir. Astar ağzı kıvırma kenarlarına solüsyon
sürülür. Kemik ile kenar kıvırma yapılır. Köşe fazlalıkları makasla kesilir ve çekiçle vurarak
yapışma sağlamlaştırılır. Kenar kıvırmadan taşan kasap kâğıdı, kıvırma dibinden yırtılır
(Resim 5.3). Aynı işlem diğer gövde astarına da uygulanır.

Resim 5.2: Çentik atma

Resim 5.3: Fazlalıkları alma

5.3.1. Orta Bölme Astarı Hazırlama
Orta bölme astar parçaları tezgâh üzerine alınır. Ağız kıvırma kenarlarına astarın ters
yüzünden 7.5 mm den solüsyon sürülür. Kenar kıvırma makinesi 7.5 mm kıvırmaya
ayarlanır. Astar ağızlarına makinede kenar kıvırma yapılır (Resim 5.4). Astarın kıvrılan ağız
kenarına taşırma yapmadan, kıvırma boyunca deri yapıştırıcısı sürülür. Sürme işlemi astarın
tersinden yapılmalıdır. Tip 5 numaralı, astara uygun renkteki fermuar, astar ağzı
uzunluğunda kesilir.Fermuarın şerit kısmına da, fermuarın ön yüzünden deri yapıştırıcısı
sürülür.Yapıştırıcı kuruma süresi beklenerek orta bölme astar ağzı fermuar kürsörünün
(kafasının) rahat hareket edebileceği şekilde (yaklaşık 3 mm) fermuar şeridine
yapıştırılır.(Resim 5.5). Diğer orta bölme astarı da fermuarın diğer kanadına aynı şekilde
yapıştırılır.

Resim 5.4: Kenar kıvırma

Resim 5.5: Fermuar yapıştırma
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Fermuara yapıştırılarak sabitlenen orta bölme astarı, düz dikiş makinesinde dikilir
(Resim 5.6). İplikleri temizlenir. Orta bölme astarın ters yüzünden, tüm kenarlarına ince bir
şekilde deri yapıştırıcısı sürülür. Fermuar orta kat olacak şekilde, astar katlanarak, yapıştırıcı
sürülen kenarlardan, kaydırma yapmadan yapıştırılır (Resim 5.7).

Resim 5.6: Fermuar dikme

Resim 5.7: Bölme astarı yapıştırma

5.3.2. Gövde ve Orta Bölme Astarını Birleştirme
Orta bölme astarı, gövde astar parçalarının arasına alınarak, alt köşeler denkleştirilir
ve astarın tersinden makinede alt (taban) dikişi yapılır(Resim 5.8). Gövde astarının yan
kenarları, orta bölme astarının yan kenarlarını da içine alacak şekilde birleştirilerek her iki
yan dikiş yapılır (Resim 5.9) Birleşen gövde ve orta bölme astarının alt köşe dikişi yapılır.
İplikler aynı yöne çekilerek düğümlenir ve kesilir.

Resim 5.8:Astar taban birleştirme

Resim 5.9: Astar kenar birleştirme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç-Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Astar ağzı mukavvası
Deri yapıştırıcısı (bally)
Mermer
Fırça
Yapştırıcı kabı
Solüsyon
Kenar kıvırma makinesi
Kesim bıçağı
Makas
Çekiç
Fermuar ( tip 5)
Fermuar kürsörü (kafası)
Düz dikiş makinesi
Dikiş ipi
Siper
İç takım orta bölme astar modeli
İç takım gövde astar modeli

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çantaya astar
hazırlayınız.
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ASTARLAMA
İŞLEM BASAMAKLARI
 Astar ağzı mukavvasına deri
yapıştırıcısı sürünüz.
 Kasap kâğıdını gövde astarın ağzına,
çentiklere denk gelecek şekilde
yapıştırınız.
 Gövde astar ağzı köşelerini bıçak ile
çıtlatınız.
 Astar ağzı kıvırma kenarlarına
solüsyon sürerek kemik ile kıvırınız.
 Astar ağzı kenar köşe fazlalıklarını
makas ile kesiniz.
 Kenar kıvırmadan taşan kasap
kağıdını yırtınız.
 Orta bölme astar ağızlarına solüsyon
sürünüz.
 Orta bölme astar ağızlarını kenar
kıvırma makinesinde kıvırınız.
 Kıvrılan orta bölme astar ağzına deri
yapıştırıcısı sürünüz.
 Fermuarı orta bölme astar ağzı
uzunluğunda kesiniz.
 Fermuar şeridine ön yüzden deri
yapıştırıcısı sürerek, astar ağzını
fermuar şeridine yapıştırınız.
 Fermuarı astar ağzına makinede
dikerek, iplik temizleyiniz.
 Orta bölme astarının tüm kenarlarına
ters yüzden ince bir tabaka halinde
deri yapıştırıcısı sürerek, fermuar kat
yeri olacak şekilde katlayıp
yapıştırınız.
 Orta bölme astarını gövde astar
parçaları arasına yerleştirerek alt
(taban) dikişini yapınız.

ÖNERİLER
 Taşırma yapmadan ve gerekli kısma
sürünüz.
 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyiniz ve
astarın ters yüzüne yapıştırdığınızdan emin
olunuz.
 Fazla derine girmeyiniz.
 Solüsyonu taşırmadan sürünüz ve kemik
kullanırken mukavva ve astar arasında
boşluk bırakmayınız.
 Fazla derinden kesmeyiniz.
 Yırtma işlemini tam kıvırma bitiminden
yapınız.
 Solüsyonu belirtilen miktardaki alana ,
taşırmadan ve tortu yapmadan uygulayınız.
 Kenar kıvırma makine ayarını doğru
yaptığınızdan emin olunuz.
 Yapıştırıcı sürme işlemini kıvrılan kenar
dışına taşırmamaya ve astarın ters yüzüne
yapmaya dikkat ediniz.
 Belirtilen tipte ve renkte fermuar kullanınız.
 Astar ağzını fermuara kürsörün hareketini
engellemeyecek mesafeden yapıştırınız.
 Dikişi kaydırmadan yapınız.

 Yapıştırıcı kuruma süresini bekleyerek,
sağlamlaştırmak için çekiçleyiniz.

 Alt köşelerin denkleştiğinden emin olunuz.
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 Gövde astarının yan kenarlarını, orta
bölme astarının yan kenarlarını da
içine alacak şekilde birleştirirerek
her iki yan dikişi yapınız.
 Birleşen gövde ve orta bölme
astarının alt (taban) köşe dikişini
yaparak iplik temizleyiniz.
 Astarlamayı, tekniğe uygun yapıp
yapmadığınızı kontrol ediniz.

 Kenar köşelerini denk getirerek
kaydırmadan dikiniz.
 Her iki köşe dikişini de eşit mesafede
yaptığınızdan emin olunuz.
 Astarlama çalışmasının niteliğini
öğretmeniniz ile birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
(
(
(
(
(
(
(

) 1. Yapıştırarak astarlama daha çok gece ve evrak çantalarında uygulanır.
) 2. Rugan, astarlık deridir.
) 3. Gövde astar ağzına sertleştirme yapılmasının nedeni, dikimde kolaylık sağlamaktır.
) 4. Astarın önce yan kenarları daha sonra tip kenar makinede dikilir.
) 5. Astar ağzı mukavvası gövde astarına yapıştırılır.
) 6. Astar ağzı kenar köşelerine çentik atılmasının nedeni makinede rahat dikebilmektir.
) 7. Orta bölme astar fermuar uzunluğu, ağız kenar boyu kadar olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci sağlayarak, astar hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere
göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Astar ağzı mukavvasına deri yapıştırıcısı
sürdünüz mü?
Kasap kağıdını gövde astarın ağzına,
çentiklere denk gelecek şekilde yapıştırdınız mı?
Gövde astar ağzı köşelerini bıçak ile
çıtlattınız mı?
Astar ağzı kıvırma kenarlarına solüsyon
sürerek kemik ile kıvırdınız mı?
Astar ağzı kenar köşe fazlalıklarını makas ile
kestiniz mi?
Kenar kıvırmadan taşan kasap kağıdını
yırttınız mı?
Orta bölme astar ağızlarına solüsyon
sürdünüz mü?.
Orta bölme astar ağızlarını kenar kıvırma
makinesinde kıvırdınız mı?
Kıvrılan orta bölme astar ağzına deri
yapıştırıcısı sürdünüz mü?
Fermuarı orta bölme astar ağzı uzunluğunda
kestiniz mi?
Fermuar şeridine ön yüzden deri yapıştırıcısı
sürerek, astar ağzını fermuar şeridine yapıştırdınız
mı?
Fermuarı astar ağzına makinede dikerek iplik
temizlediniz mi?
Orta bölme astarının tüm kenarlarına ters
yüzden ince bir tabaka halinde deri yapıştırıcısı
sürerek fermuar kat yeri olacak şekilde katlayıp
yapıştırdınız mı?
Orta bölme astarını gövde astar parçaları
arasına yerleştirerek alt (taban) dikişini yaptınız mı?
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Hayır

Gövde astarının yan kenarlarını, orta bölme
astarının yan kenarlarını da içine alacak şekilde
birleştirirerek her iki yan dikişi yaptınız mı?
Birleşen gövde ve orta bölme astarının
alt(taban)köşe dikişini yaparak iplik temizlediniz
mi?
Astarlamayı, tekniğe uygun yapıp
yapmadığınızı kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ - 6
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, ağız kapama teknikleri ve fermuar çeşitlerini öğrenerek,
çanta ağzı kapatabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde, öncelikle yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:








Çanta satış mağazaları ve internet ortamında, çeşitli ağız kapama
yöntemlerini inceleyiniz.
Ağız kapamanın çantanın emniyeti açısından önemini arkadaşlarınızla
tartışınız.
Ağız kapamada kullanılan materyalleri araştırınız.
Çanta üretimi yapan atölye ve fabrikaları gezerek tezgâh ustalarından
konu ile ilgili bilgi toplayınız.
Çanta yan gereçleri satan mağazaları gezerek fermuar çeşitleri ve
kürsörlerini( fermuar kafası) inceleyiniz.
Saraciye ile ilgili dergi ve katalogları inceleyerek bulduğunuz ilginç
örnekleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. AĞIZ KAPAMA
6.1. Ağız Kapama Teknikleri
Çantada ağız kapama genellikle dört şekilde yapılır:
1) Fermejüp ile ağız kapama
Çanta fermejüpleri metalden yapılmış birbirini tamamlayan iki kısımdan oluşur. Erkek
parça, çantanın kapağına; dişi parça ise gövdeye monte edilir.
2) Fermuar ile ağız kapama
Çanta ağzına astarı da içine alacak şekilde fermuar dikerek ağız kapama sağlanır.
3) Klips ile ağız kapama
Çanta ağzına astar ve deriyi içine alacak şekilde klips yerleştirilerek yapılan ağız
kapama şeklidir. Astar ile deri arasına mukavva konularak yapılır.
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4) Kapak ile ağız kapama
Çantanın kapağı ile çanta ağzı kapanır. Kapak model özelliğine göre fermejüp, kanca,
kilit, toka gibi aksesuarlarla gövdeye tutturulur.

6.2. Fermuarın Tanımı ve Yapısı
Fermuar, saraciye dışında özellikle tekstil ve ayakkabıcılıkta da kullanılan bir açma
kapama mekanizmasıdır. Fermuar çantada süsleme amaçlı kullanılabileceği gibi genellikle
çantanın içindeki eşyaları korumak için, güvenlik amacıyla çantanın ağzını kapama da
kullanılır.
Kürsör, dişlerin arasında hareket ederek, fermuarın açılıp kapanmasını sağlayan
aparattır. Kürsörler metal, kemik ve naylondan imal edilir.
Elcik, kürsöre montajlanarak kürsörü hareket ettiren tutamaçtır. Elcikler metal ve
plastikten üretilir.

Şekil 6.1: Fermuarın yapısı

Şekil 6.2: Fermuar yapısının çizimi
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6.3. Fermuar Çeşitleri
Fermuarlar dişlerin üretiminde kullanılan malzemenin cinsine göre 3’ e ayrılır:
1. Metal fermuarlar
2. Kemik fermuarlar
3. Naylon fermuarlar
Fermuarlar, dişleri ve dişlerinin büyüklüğüne göre isimlendirilir. Tip 3, tip 4, tip 5, tip
6, tip 7, tip 10 vb. Çeşitli element ve alaşımlarla kaplanmış fermuarlar da vardır. Altın,
gümüş, bakır pirinç, nikel, kalay, oksit vb.
Fermuarlar kullanım yerlerine ve amaçlarına göre farklı şekillerde üretilir:.
1. İlmik fermuar
2. Kombi fermuar
3. “ O “ tipi fermuar
4. Standart tip fermuar
5. Standart sapare tipi fermuar
6. “ X “ tipi fermuar
7. Amerikan sapare tipi fermuar

Şekil 6.3: Fermuar çeşitleri

6.4. Fermuar Montajında Dikkat Edilecek Noktalar
Deri ( veya astar) ve fermuar arasında kürsörün rahatça çalışacağı mesafe
bırakılmalıdır. Esnek malzemelerde fermuar gerdirilmeden dikilmelidir. Dikiş makinesi
ayağının, kürsörü ezmemesine dikkat edilmelidir. Pres makinelerinde fermuarın üzerine
basınç ve yüksek ısı uygulanmaması gerekir.
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Fermuar çantaya dikilirken fermuarın metal kısımlarına iğne değdirmemek gerekir. Bu
iğneyi kırılabilir ve stoplar arasına sıkışan iğne yaralanmalara sebep olabilir.
Fermuarı dikiş makinasında dikerken fermuar şeridi kesilmemelidir. Şeritler dokuma
kumaşlardır bu nedenle sökülebilir.
Fermuar açılıp kapatılırken kürsöre bir iplik veya kumaş takılabilir, kürsörü kuvvet
kullanarak düzeltmeye çalışmak sorunu dahada kötüleştirir. Kürsör geri çekilir, sıkışan iplik
kurtarılır. Fermuar ürün üzerine dikilirken kürsörü sıkıştırmayacak şekilde dikkatli
dikilir.
Çanta imalatında, solüsyon ve deri yapıştırıcısı gibi kimyasalların dişlere zarar
vermemesi için dikkatli olunmalıdır.

6.5. Fermuarla Ağız Kapama Tekniği
Tip 7 fermuar, fermuar boylama ve işaretleme modeli üzerine konulur. Montaj
işaretleri fermuar şeridine kalemle geçirilir (Resim 6.1). (Fermuar boyu, fermuar orta işareti
ve yapıştırıcı sürülecek alan). Fermuar şeridine, işaretlenen bölgeye kadar, ince bir şerit
halinde taşırma yapmadan deri yapıştırıcısı sürülür. Çantanın gövde ağız kenarına da içerden,
ince bir tabaka halinde deri yapıştırıcısı sürülür (Resim 6.2). Gövde orta işareti ve fermuar
orta işareti denkleştirilerek, fermuar şeridi çanta ağzına içerden yapıştırılır (Resim 6.3).
Fermuar şeridi yapıştırırken kürsörün çalışabileceği mesafe düşünülmelidir.

Resim 6.1: Fermuar işaretleme

Resim 6.2: Yapıştırıcı sürme
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Resim 6.3: Fermuar montajlama

Astarı çantaya monte etmek için öncelikle çanta iç ağız kısmına sufle ağızlarına ve
fermuar şeridine ince bir tabaka halinde deri yapıştırıcısı sürülür(Resim 6.4). Yapıştırıcı
kuruma süresi beklenir. Astar, çanta içine köşeler ve kenarlar oturacak şekilde yerleştirilir.
Astar köşesi, çanta köşesine denk gelecek şekilde astar çanta ağzına yapıştırılır (Resim 6.5).

Resim 6.4: Yapıştırıcı sürme

Resim 6.5: Astarı montajlama

Montajın son aşaması çanta ağzını kapatmaktır. Makinede birleştirme için kollu dikiş
makinesi hazırlanır. Makineye, montajın diğer aşamalarında kullanılan iğne iplik takılır.
Aynı dikiş büyüklüğü ayarı yapılır. Çanta ağız kenarı, çanta ağzını, astar ağzını ve fermuarı
içine alacak şekilde son tur dikişi ile dikilir (Resim 6.6). İplik temizlenir.
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Resim 6.6: Son tur dikişi

Fermuar kapalı iken çanta ağzını kapatmak güçleşeceği için kürsör son aşamada takılır
(Resim 6.7). Piyasada çeşitli renk ve malzemede üretilmiş kürsörler bulunmaktadır. Kürsör,
aksesuar özelliği de taşıdığı için, çantaya ve fermuara uygun boy renk ve malzemede
seçilmelidir.

Resim 6.7: Kürsör takma

Kürsör takıldıktan sonra açıkta kalan fermuar başları, fermuar uç aksesuarı takılarak
kapatılır. Fermuar uç aksesuarları metalden olabileceği gibi deriden hazırlanarak da
dikilebilir. Metal uç aksesuarı kullanılacaksa fermuar kürsörüne uygun bir ürün seçmek
gerekir. Ayrıca montajı sağlam yapılmalıdır. Aksi takdirde düşebilir ve fermuar açılır.
Çantanın kalite kontrolü yapılır. Varsa kurumuş yapıştırıcı kalıntıları temizlenir. Deri
yüzeyi üzerindeki imalat hataları, varsa çizikler, köşe kıvrım uçları, kesikler, iplik yakarken
deri yüzeyinde yüksek ısıdan oluşabilecek renk değişiklikleri, rütuş boyası ile boyanarak
kapatılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç-Gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fermuar (tip 7)
Fermuar boylama ve işaretleme modeli
Deri kalemi
Deri yapıştırıcısı (bally)
Fırça
Mermer
Yapıştırıcı kutusu
Fermuar kürsörü (kafası)
Kollu diliş makinesi
Dikiş ipi(30 ve 50 nu)
Makas
Fermuar uç aksesuarı
Rütuş boyası
Rütuş fırçası
Deri silgisi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak çanta ağzını kapatınız.

AĞIZ KAPAMA

İşlem Basamakları

Öneriler

Montaj ve yapıştırma işaretlerini
kalemle fermuar üzerine aktarınız.
Fermuar üzerindeki yapıştırma işareti
olan bölgeye ve çanta ağzına yapıştırıcı
sürünüz.
Fermuar şeridini çanta ağzına içerden
yapıştırınız.
Yapıştırıcı sürerek astar ağzını çanta
ağzına yapıştırınız.
Çanta
ağzını
makinede
dikerek
kapatınız, iplik temizleyiniz.

İşaretleri doğru aldığınızdan emin olunuz.

Kürsör ve uç aksesuarı takınız.

Sağlam montaj yaptığınızdan emin olunuz.

Çanta kalite kontrolü ve rütuş yapınız.

Deri yapıştırıcısını taşırmadan ve ince bir
tabaka halinde uygulayınız.
Gövde
ortası
ve
fermuar
ortasının
denkleştiğinden emin olunuz.
Astar kenar ve köşelerinin, çanta kenar ve
köşelerine denk geldiğinden emin olunuz.
Dikiş ayarlarını doğru yaptığınızdan emin
olunuz ve kaydırmadan dikiniz.

Ayrıntılara dikkat ediniz.
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ÖLÇME

VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
( ) 1. Kürsör, fermuar dişerinin arasında hareket ederek fermuarın açılıp kapanmasını
sağlayan aparattır.
( ) 2. Elcikler kemikten üretilir.
( ) 3. Fermuarlar, dişlerinin üretiminde kullanılan malzemeye göre 4’e ayrılır.
( ) 4. Deri yapıştırıcıları fermuara zarar verebilir.
( ) 5. Fermuar sürüm boyu, fermuar işaretleme modeli üzerinde hesaplanır.
( ) 6. Çantaya önce astar, daha sonra fermuar montajlanır.
( ) 7. Çanta ağzı düz dikiş makinesinde dikilir.
( ) 8. Rütuş boyası çantayı parlatmak için yapılır.
( ) 9. Ağız kapama dikişinde çanta ağzı, astar ve fermuar aynı anda dikilir.
( ) 10. Astar, çanta içine köşe ve kenarları oturacak şekilde yerleştirilir.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Gerekli araç gereci sağlayarak tekniğe uygun çanta ağzı kapatınız.Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
AÇIKLAMA
Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde gözleyemediyseniz
HAYIR, gözlediyseniz EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X)’le işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Montaj ve yapıştırma işaretlerini kalemle fermuar
üzerine aktardınız mı?
Fermuar üzerindeki yapıştırma işareti olan bölgeye
ve çanta ağzına yapıştırıcı sürdünüz mü?
Fermuar şeridini çanta ağzına içerden yapıştırdınız
mı?
Yapıştırıcı sürerek astar ağzını çanta ağzına
yapıştırdınız mı?
Çanta ağzını makinede dikerek kapatıp, iplik
temizlediniz mi?
Kürsör ve uç aksesuarı taktınız mı?
Çanta kalite kontrolü ve rütuş yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Modül ile kazandığınız bayan çanta yapma yeterliğini ölçmek için bir çanta
hazırlayınız.Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
UYGULAMA FAALİYETİ: Döküm İşlemi
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı
davranışları değer ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Kesim yapmak
A) Bıçak bilediniz mi?
B) Deri, astar ve yardımcı gereçleri hatasız kestiniz mi?
C) Kalıp üzerindeki işaretleri aktardınız mı?
D) Ölçülere uygun yarma, kenar ve fitil tıraşı yaptınız mı?
2. Sap hazırlamak
A) Fitil ucunu gizlediniz mi?
B) Sap ucuna freze-kenar boyası yaptınız mı?
C) Sap deriyi düzgün diktiniz mi?
D) Sap deriyi düzgün araçladınız mı?
3. Gövde montajı yapmak
A) Dip deriyi beslediniz mi?
B) Kenar kıvırmaları tekniğe uygun olarak yaptınız mı?
C) Tekniğe uygun fitil hazırlayıp, sufleye monte ettiniz mi)?
D) Çanta parçalarını kaydırmadan ve işlem sırasına göre
montajladınız mı?
E) Çanta parçalarını doğru makinelerde uygun ayarlarla dikerek
birleştirdiniz mi?
4. Sap montajı yapmak
A) Sapı gövdeye doğru yerden ve kaydırmadan montajladınız
mı?
B) Sapı gövdeye sağlam bir şekilde diktiniz mi?
5. Astarlama yapmak
A) Astar gövde ağzını sertleştirdiniz mi?
B) Astar kenar kıvırmalarını elde ve makinede düzgün yaptınız
mı?
C) Orta bölme astarına fermuar diktiniz mi?
D) Orta bölme ve gövde astarını makinede düzgün diktiniz mi?
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Evet

Hayır

6. Ağız kapama yapmak
A) Fermuar montajlama işaretlerini model üzerinden aktardınız
mı?
B) Fermuar ve astarı çantaya doğru yerleştirdiniz mi?
C) Çanta ağzını makinede dikerek kalite kontrol ve rütuş
yaptınız mı?
Hazırladığınız çantanın beklenen niteliklere uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız
tekrarlayınız.

değerlendirme

sonucunda

eksikleriniz

varsa

öğrenme

faaliyetini

Modülü tamamladınız. Tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

75

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜNCEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Y
D
Y
Y
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
Y
Y
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
D
Y
Y
Y
D
D
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