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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD289

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği
MODÜLÜN ADI Bayan Spor Modeli

MODÜLÜN TANIMI
Bayan Spor Modeli ıstampalarının çıkartılması ile ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Bayan spor modeli çıkartmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile bayan spor

modelinin ıstampalarını tekniğe uygun çıkartabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun bayan spor modeli ayakkabının kalıp

üzerine modelini çizip standart form hazırlayabileceksiniz
2. Yüz ıstampalarını çıkartabileceksiniz.
3. Astar ıstampalarını çıkartabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf – atölye; modele uygun kalıp, çelik cetvel,
mezura, pergel, model bandı, kesim lastiği, kesim bıçağı,
kurşun kalemler, silgi, kalemtıraş, karton, masat, üçgen eğe,
pistole, ökçe merdiveni, açıölçer, faks kâğıdı.

Bireysel öğrenme: İnternet, model kitapları, çevre,
katalog işletme (sektör) ayakkabı sektörü.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günlük yaşamın karmaşası, stresi ve koşturmacası hepimizi yormaktadır. Tabii ki bu
yorgunluklardan en büyük payı da ayaklarımız alır.

Sabah evden çıkıp akşam eve dönünceye dek belki de günün büyük bölümünü
ayaklarımız üzerinde geçiriyoruz. Bilirsiniz güzel bir söz vardır. ‘Güzellik temizlikle başlar.’
Ben de sizlere şunu söylüyorum: ‘Sağlık ayaklarla başlar’. Ayaklarımızın rahatlığını
dolayısıyla sağlığını; yumuşak, esnek ve ökçesiz, kısacası spor ayakkabılarla sağlayabiliriz.

Bu ayakkabıların üzerinde kendimizi keyifli, rahat, hızlı, canlı, aktif ve enerjik
hissederiz. Yürümek, koşmak bu ayakkabılarla adeta uçmak gibidir.

Bu modülde yaşantımızda bize rahatlığı ve özgürlüğü sağlayan spor ayakkabı
modelini kalıp üzerine çizerek, ıstampalarını hazırlayacaksınız. Spor ayakkabıları
kullanırken hissettiğiniz keyfi bu çalışmayı yaparken de hissedeceğinize inanıyorum.
Resimdekine benzer bir model çalışacaksınız. Belki de hazırladığınız bu düz montelı, klasik
spor modelin üretimini yapıp giyecek; arkadaşlarınızla yürüyüşe veya maç izlemeye
gideceksiniz.

Haydi, hepinize kolay gelsin.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında bayan spor modelinin standart formunu tekniğine uygun yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bayan spor modeli ayakkabıların genel özelliklerini araştırınız.
 Bayan spor modeli ayakkabıların model özelliği ile kullanım amacı ve kullanım

yerleri arasındaki bağlantıyı araştırınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili katalog, model kitapları, satış mağazaları ve
İnternetten arama motorlarını kullanabilirsiniz.

1. STANDART FORM

1.1. Bayan Spor Modeli Ayakkabı

1.1.1. Tanımı
Futbol, basketbol, boks, atletizm, buz pateni, hentbol, kayak, tenis, voleybol vb. çeşitli

sporlar yapılırken giyilen ayakkabılara spor ayakkabı denir. Yapılan sporla bağlantılı olarak
ayakkabıların saya ve tabanları da model, malzeme ve üretim yöntemi açısından farklılıklar
gösterir. Spor ayakkabılar son yıllarda, özellikle gençler tarafından spor yapma dışında
günlük yaşamda kullanılmaya başlanmıştır. İlk önceleri toplum tarafından biraz yadırganan
bu durum artık değişmiş, orta yaş grubu insanlar da günlük giysileri ile spor ayakkabıyı
kullanmaya başlamışlardır.

Bayan spor modeli ayakkabılar; çalışırken, gezerken, araba kullanırken, yürüyüş
sırasında günlük yaşam içinde günlük giysilerimizle kullandığımız bir spor ayakkabı
çeşitidir. Bu modülde günlük yaşamda kullanılan klasik spor ayakkabı modeli çalışılacaktır.

1.1.2. Özelliği
Spor ayakkabıları rahat kullanımlı ayakkabılardır. Bu rahatlık kalıp özelliğinden

kaynaklanır. Spor ayakkabı sayalarında çok çeşitli ve canlı renklerde doğal ve yapay deriler,
plastikler ve çeşitli cinste kumaşlar kullanılmaktadır. Temizliğinin kolay olması için
çoğunlukla kimyasal liflerden yapılmış kumaşlar tercih edilmektedir. Saya en az 4–5
elemandan oluşur, bu sayı 10–15 hatta daha fazla sayıya çıkabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Saya astarları ve mostralar son yıllarda sentetik ve doğal lif karışımı kumaşlardan
yapılmakta, hatta bu kumaşlar sayalık olarak da kullanılmaktadır. Ancak sentetik gereçler
teri dışarı atamaz, bu nedenle sağlık açısından kullanımı pek uygun değildir.

Taban yeteri kadar kalın, sarsıntıyı emebilen özellikte ve esnek olmalıdır. Tabanların
en çok aşınan bölümleri taban malzemesinin özelliğine bağlı olarak korunmayı sağlayan
yapıda üretilmektedir. Lastik, poliüretan ve termo gibi sağlam ve yumuşak malzemelerden,
zeminde kaymaması için çeşitli desenlerde yükseltili (dişli) yapılmaktadır. Bakınız, Resim
1.1 ve 1.2.

Resim 1.1: Dişli tabanlar Resim 1.2 : Dişli tabanlar

Ayakkabı topuğu iyi kavramalı ve arkası biraz yüksek olmalıdır. Bağcıkları
çoğunlukla canlı renklerde kalın, yassı veya yuvarlak şekilde olur. Giyildiği zaman bağcık
kenarları arasında genellikle 2–4 cm kadar açıklık kalır ve 4–7 adet bağcık deliği bulunur.
Bağcıksız yapılan modellerde ise fermuar veya atkılar ile gambalar birleştirilir. Dil ayak
üzerini koruma amacıyla büyük olur ve astarında sünger ile lamine edilmiş kumaş veya deri
kullanılır.

Bu ayakkabıları süsleme amacıyla tek veya çift sıra iri (spor) dikişler, plastikten veya
başka gereçlerden yapılmış çeşitli armalar, değişik renklerde ve enlilikte yassı şeritler,
lastikler kullanıldığı gibi farklı renkte deri ve kumaşlar birlikte de kullanılmaktadır.

1.1.3. Çeşitleri

Spor ayakkabılarda tasarımlar göz alıcı ve dikkat çekicidir. Kullanılan malzemeye
göre değişik renkler seçilebilir. Seçilen malzemeler ve tasarım, hedeflenen kitleye ve pazara
göre belirlenmektedir. Moda eğilimleri bu ayakkabıların tasarımını, yapısını ve özelliklerini
belirler. Kullanım amacına bağlı olarak bu ayakkabılar; model ve modelin durumuna göre
üretim açısından çeşitlendirilebilir.

a. İlgili Spor İçin Kullanılan Ayakkabılar
b. Molyer Model Spor Ayakkabılar
c. Oxford (Çarık) Model Spor Ayakkabılar
d. Yürüyüş ve Seyahat Ayakkabıları
e. Spor Botlar
f. Klasik Spor Ayakkabılar
g. Fantezi Spor Ayakkabılar
Bu modeller kısaca aşağıda tanımlanmıştır.
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a. İlgili Spor İçin Kullanılan Ayakkabılar

Yapılan sporun gerektirdiği özelliklerde hazırlanan ayakkabılardır. Başka bir ifadeyle
gerçek spor ayakkabılarıdır. Yapılan spor dalı ile bağlantılı olarak sahada, salonda, kar veya
buz üzerinde kullanımlarına göre saya ve tabanlarında farklılıklar gösterir. Örneğin, Futbol
sporunda saha veya salona göre kullanılan tabanı kramponlu ayakkabılar; basketbolda,
konçlu, tabanı hafif ve kaymayan botlar; atletizm için, tabanında 8 adet çivi bulunan
ayakkabılar; hentbol için tabanı krampon ve ızgaralı; tenis için, kauçuk tabanlı beyaz renkte
ayakkabılar; voleybol için yumuşak ve esnek ayakkabılar kullanılır. Bu örnekler daha da
uzatılabilir. Ancak Spor Modeli modülünde açıklanmıştır.

Dans ayakkabıları da spor ayakkabı kategorisinde ele alınabilmektedir. Yapılan dans
türüne uygun özellikte model, saya ve taban kullanılmaktadır. Bale için reçine ile
sertleştirilmiş genellikle kumaş sayalı esnek tabanlı ayakkabılar; Latin danslarında ökçeli
sandaletler, caz için deriden sayalar ve yumuşak tabanlar; Flâmenko dansları için ökçeli
atkılı ve çoğunlukla ses çıkartması için tabanda burun ucu ve ökçesi demirli ayakkabılar
kullanılır. Aşağıda ilgili danslar yapılırken kullanılan bazı ayakkabılar gösterilmiştir.
Bakınız; Resim 1.3 ve 1.4

Resim 1.3 :Yumuşak bale ayakkabısı

Resim 1.4: Burnu sert bale ayakkabıları
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b. Molyer Model Spor Ayakkabılar

Molyer model ayakkabılar değişik özelliklerde spor tabanlara (lastik, termo vs.) monte
edilebilmektedir. Belirgin özelliği gambaların yüzün üzerine bindirilerek dikilmesidir.
Gambalar konturpiye ile parmak başlangıcı arasında yer alır. Çoğunlukla 4–7 arası bağcık
deliği bulunur. Bakınız, Resim 1.5.

Resim 1.5: Molyer (Derby) model spor ayakkabı ve tabanı

c. Oxford (Çarık) Spor Ayakkabılar

Oxford (Çarık) model ayakkabıların spor tarzda, Molyer Spor Ayakkabı’larda olduğu
gibi üretilmiş tarzıdır. Özelliği Molyer modelin tersine yüz elemanının, farklı şekillerdeki
gambaların üzerine dikilerek bindirilmesidir. Genellikle 4–7 arası bağcık deliği bulunur.

Molyer ve Oxford model spor ayakkabıların sayalarında tek veya daha fazla renkte
deri, kumaş veya yapay deri kullanılarak taban biçim ve rengi ile uyumu sağlanır. Bakınız,
Resim 1.6.

Resim 1.6: Oxford (Çarık) model spor ayakkabı ve tabanı
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d. Yürüyüş ve Seyahat Ayakkabıları

Çoğunlukla düz monte yöntemi ile molyer modelde yapılan, yürüyüş ve gezilerde
kullanılan ayakkabılardır. Sayası ve mostrası; deri, yapay deri veya keten kumaştan,
tabanları ise; çoğunlukla PU (Poliüretan), PVC (Poli Vinil Klorür) veya yapay kauçuktandır.
Aşağıda bağlı model ayakkabı gösterilmiştir. Bakınız, Resim 1.7.

Resim 1.7 : Bağcıklı model

e. Spor Botlar

Çoğunlukla Molyer (Derby) modelde yapılmakla birlikte değişik modellerde de
üretilmektedir. Aşık kemiğini farklı yükseklikte geçen botlarda deri, kumaş veya deri-kumaş
karışımı kullanılarak modeller oluşturulur. Çoğunlukla 7–10 bağcık deliği bulunur. Günlük
yaşamda kullanıldığı gibi yapılan spor ile ilgili kullanılan çeşitleri de vardır. Resimde günlük
yaşamda kullanılan bir bot modeli verilmiştir. Bakınız, Resim 1. 8.

Resim 1.8: Spor molyer bot

f. Klasik Spor Ayakkabılar

Günlük yaşamda kullanılan çoğunlukla düz (yapıştırmalı) monte yöntemiyle üretilen
genellikle bağlı ayakkabılardır. Deriden veya deri-kumaş karışımı sayalar ile lastik, termo
gibi tabanların birleştirilmesi ile oluşan modellerdir. Mostralarda keten, deri veya sünger ile
lamine edilmiş sentetik kumaşlar, kullanılmaktadır. Tüm yaş kesimine hitap eder. Bakınız,
Resim 1. 9.
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Resim 1.9: Klasik spor ayakkabı

g. Fantezi Spor Ayakkabılar

Genç ve orta yaş grubu bayanlara hitap eden, çoğunlukla düz monte yöntemi ile
üretilmiş ayakkabılardır. Gambalar bağ ile olduğu gibi fermuar veya atkılarla birleştirilebilir.
Sayalarında lame, dore gibi parlak ve baskılı deriler, pul, boncuk, payet ve taşlar, metal veya
plastik ve taşlı tokalar bulunmaktadır. Bol miktarda süslü, işlemeli materyaller kullanılan bir
modeldir. Bakınız, Resim 1.10 ve 1.11.

Resim 1. 10: Fantezi spor ayakkabı

Resim 1.11:Fantezi spor ayakkabı



9

1.2. Kalıp Üzerinde Model

Çizeceğiniz model yüz, maskaret, fortluk, kelebek, bağcık yatağı (nal), atkılar ve dil
elemanlarından oluşmaktadır.

Ağız bölümünde ve dil dikişlerinde; astara tulum, maskaret, bağcık yatağı, fortluk ve
atkılarda; yakma dikiş tekniği kullanılmıştır. Bunun için aşağıda verilen resmi inceleyiniz.
Model, verilen bu resme ve aşağıda verilen bilgilere uygun olarak çizilmelidir.

Bakınız, Resim 1.12.

Resim 1.12 : Model çizilmiş kalıp

1.2.1. Ölçüler ve Arka Yükseklik

Çizimde ölçüler mm olarak alınmıştır. Ölçüsü verilen noktalar, harflerle
simgelenmiştir ve harflerin açılımları verilmiştir. Doğru ve sağlıklı model yapabilmeniz için
Şekil 1.1’i dikkatle inceleyiniz.

Şekil 1.1: Standart kalıp oranları
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SKU: Standart Kalıp (Boyu) Uzunluğu

B: Referans Noktası (Arka Yüksekliği) zenne ayakkabılarda 5–6 mm C noktasından
yüksektir.

V: Yüz Ön Noktası (1/3 SKU)

B-V: Ağız girişi

X: Milo Başı

V-X: Tarak Çizgisi

T: Burun Uç Noktası

C: Fort noktası ( 1/5 SKU)

S-U: Topuk oturma noktası (1/4 SKU)

U-A: Ağız yüksekliği (Aşık kemiği alt noktası (1/5 SKU)

Standart ölçüler kalıp (ayak) numaralarına göre tablo da verilmiştir. Tablo 1.1’i
dikkatle inceleyerek kalıp numaranıza denk gelen ölçüleri kullanınız.

Kalıp No SKU (mm) S-B (mm)
C % 20 SKB

B-V (mm)
% 70 STU

S-U (mm)
% 25 STU

U-A (mm)
% 20 STU

35 233,33 53 163,33 58,3 46,7
36 240,00 54 168,00 60,0 48,00
37 246,67 55 172,67 61,7 49,33
38 253,33 56 177,33 63,3 50,7
39 260,00 57 182,00 65,0 52,0
40 266,67 58 186,67 66,7 53,3
41 273,33 59 191,33 68,3 54,667
42 280,00 60 196,00 70,0 56,000
43 286,67 61 200,67 71,7 57,3
44 293,33 62 205,33 73,3 58,7
45 300,00 63 210,00 75,0 60,0
46 306,67 64 214,67 76,7 61,3

Tablo 1.1: Standart kalıp ölçüleri

Spor ayakkabılarda klasik model ayakkabılara göre arka yüksekliği farklıdır. Bu
ayakkabılarda topuğu iyi kavraması amacıyla ayakkabıların arkası biraz daha yükseltilir.
Ancak yükseltilen arka, aşil tendonuna baskı yapmamalıdır. Aksi takdirde baldırlarda ağrı
yapar ve yürümeyi zorlaştırır. Bu modülde B noktasının üzerinden işaret alınarak
ayakkabının arkası yükseltilmiştir.
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Çalışmaya bayan klasik spor ayakkabı modeli için seçilen kalıbın iç ve dış yüzeyini
bantlamakla başlayınız.

 Kalıp ön ve arka ortasını çiziniz ve yüz ortasını (V noktası) işaretleyerek iç ve
dış yüzde tarak çizginizi çiziniz.

 Profil Çıkarma modülünde ve yukarıda verilen (şekil ve tablo) bilgiler
doğrultusunda arka yüksekliğini, topuk oturma noktasını ve ağız yüksekliğini
(aşık kemiği alt noktası) işaretleyiniz.

 Model çizimi için verilen ölçüler mm. olarak verilmiş yaklaşık ölçülerdir. Kalıp
özelliğine göre verilen ölçüler bir miktar değişebilir.

Ağız çizimi:

 B noktasının 10 mm üzerini (H) ve V noktasının 65 mm üzerini (1/4 SKU+4
mm) işaretleyiniz (I noktası). H noktasından çizmeye başlayarak 12-15 mm
ilerisinde 5 mm yükselti verdikten sonra (C noktası) kavisi tekrar H noktası
seviyesine (M noktası) indiriniz. Resim1.13 de görüldüğü gibi I noktasına kadar
ağız şeklini çiziniz.

Resim 1.13: Ağız çizimi

 I noktasında çizginizi yuvarlatarak yüz orta noktasına (V) kadar kalıp ön orta
çizgisine paralel 2 mm içten bir çizgi çiziniz ve bu noktada yuvarlatarak
bitiriniz. Bakınız, Resim 1.13-b.
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Resim 1.13-b: Ağız çizimi

Bağcık yatağı (nal) çizimi:

 Yüz orta (V) noktasının 20 mm ilerisini (R) ve I noktasının 22 mm karşısını (N)
işaretleyiniz.

 R noktasında 90º açıyla başlayıp çizginizi yuvarlatarak N noktasına kadar
Resim 1.14’da olduğu gibi çiziniz (Bağcık yatağı arka kenar çizgisi).

 Bağcık yatağı ön kenar çizgisine paralel 10 mm geriden tarak çizgisine kadar
cetvel ile bir çizgi çiziniz ve çizginizi 5 eşit parçaya bölünüz (Bağcık delikleri).
Bakınız, Resim 1.14.

Resim 1.14: Bağcık yatağı (nal) çizimi

Maskaret çizimi:

 R noktasının 10 mm karşısından bir işaret alınız (O) ve bu noktadan kalıp kenar
çizgisine (K) bir yay çiziniz Bakınız, Resim 1.15.
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Resim 1.15: Maskaret çizimi

Dil çizimi:

 I noktasının 12 mm üzerini işaretleyiniz (D) Çizginizi 90º açıyla başlatarak en
geniş yeri 30 mm olacak şekilde dil çiziniz ve V ile R noktası arasında 90º
açıyla sonlandırınız. Bakınız, Resim 1.16.

Resim 1.16: Dil çizimi

Fortluk çizimi:

 B noktasından 90º açı ile başlayarak U (topuk oturma) noktasının 25 mm
ilerisine kadar Resim 1.17’de gördüğünüz gibi bir yay çiziniz.
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Resim 1.17: Fortluk çizimi

Kelebek çizimi:

 M noktasından Resim 1.18’de olduğu gibi eğik çizgi çiziniz. M-L çizgisi.

Resim 1.18: Kelebek çizimi

Atkı çizimi:

 Bağcık yatağı çizgisi üzerinde ağız çizgisinin 8–10 mm ilerisinde mezuranızı
eğik yerleştirerek mezuranın iki tarafından Resim 1. 19’daki gibi çiziniz.

 1. Atkıya paralel 20 mm ara ile 2. Atkıyı mezuranın iki tarafından çiziniz.
Bakınız, Resim 1.19.

Resim 1.19 Atkıların (Bant) çizimi
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1.2.2. Standart Form Hazırlama Tekniği

Standart form sadece kalıbın dış yüzeyi bantlanarak elde edilebileceği gibi kalıbın dış
yüzeyi ile birlikte iç yüzeyinide bantlayarak oluşturulabilir. Kalıp iç yüzey formunun
çıkartılması, kamara bölgesinin uzunluk ve genişliğini belirlemeye yardımcı olur. Bazı
modellerde kalıp üzerinde dış form çizildikten sonra model çizgileri kalıp iç yüzeyine
kopyalanır. Bu modelde gerek duyulmamıştır. Modülde iç kamara bölümünün belirlenmesi
amacı ile sadece dış form değil; iç ve ara formda hazırlanacaktır.

Standart form ve ıstampalarınızda; modelin adı, kalıbın numarası, kalıp ayak
numarası, modelin hazırlanma tarihi ve isminiz bulunmalıdır.

a. Dış Form

 Bant ön ve arka ortalardan kesilir. Bant kalıbın dış yüzünde önden bantlamaya
başlandı ise önden, arkadan bantlamaya başlandı ise arkadan başlanarak
sökülür.

 Profil Çıkarma modülünde anlatıldığı gibi karton hazırlanır ve dış yüz kartona
yapıştırılır, çevresinden kesilir. Resim 1. 20’deki form elde edilir ve yüz ortası,
arka yükseklik ve milo başına çentik yapılır. Bıçağın tersi ile model çizgileri
genişletilir ve üzerine tanımlama bilgileri yazılır.

Resim 1. 20: Dış form

b. İç Form

 Dış form gibi iç yüz bandı da aynı yönden başlanarak kalıp üzerinden sökülür.
Dış form ters tarafından kartona çizilir. Bu formun üzerine yüz ortası ve arka
yüksekliği çentiklerine, iç bantın yüz ortası ve arka yüksekliği çentikleri üst üste
bindirilerek yapıştırılır ve iç form çevresinden kesilir.

 Yüz orta noktası, milo başı ve arka yüksekliği çentikleri açılır, üzerine
tanımlama bilgileri yazılır. Profil Çıkarma modülünü hatırlayınız. Bakınız,
Resim 1.21.
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Şekil 1. 21: İç Form

c. Ara Form
 Karton üzerine çizilen dış form üzerine iç formun ön orta tarak noktası ve arka

yüksekliği noktasından yerleştirilerek farklı renkte kalem ile çizilmesi ve arka
kavis ile ön ortasının ortalaması alınarak elde edilir. Kalıp kenar çizgilerinden
kesinlikle ortalama alınmaz.

 İç ve dış kenar çizgileri olduğu gibi aktarılır ve çevresinden kesilir. Genellikle
tarak kısmında dış kenar iç kenardan daha geniştir, kamara kısmında ise iç
kenar dış kenardan daha geniştir. Bu durum kalıbın şekline göre değişir. Spor
kalıplarda; merdane kalıplarda olduğu gibi iç ve dış kamara arasında fark az
olur veya iç ve dış kamara eşit olabilir. Kamara ve tarak çizgileri bıçağın ters
tarafı ile genişletilir. Yüz orta noktası ve arka yüksekliğine çentik açılır ve
üzerine tanımlama bilgileri yazılır. Profil Çıkarma modülünü hatırlayınız.
Bakınız, Resim 1.22.

Resim 1. 22: Ara form

d. Standart Form

 İç ve dış formun ortalamasının alınması ile elde edilen ara form da tekrar karton
üzerine çizilir. Yüz ortasının 4 mm gerisinden başlanarak burun uç noktasına
kadar katlama çizgisi cetvelle çizilir ve monte payı verilir.

 Dış formdan model çizgileri aktarılır. Model çizgileri üzerine ıstampaların
çıkarılabileceği şekilde kısa kesikler açılır. Bu kesikler kalemin ucu girebilecek
şekilde bıçağın tersi ile genişletilir. Yüz ortası ve arka yüksekliğine çentik açılır.
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 Standart form üzerine model ile ilgili tanımlama bilgileri (Dikiş teknikleri, kalıp
numarası, ayak numarası, tarih ve formu çıkartan kişinin adı) yazılır. Istampalar
bu form üzerinden çıkartılacaktır. Bakınız, Resim 1.23.

Resim 1.23 : Standart form

1.3. Monte Payı

Monte Payı verirken sayalık gerecin esneme yeteneği göz önünde bulundurulmalı ve
derinin esneme oranına göre bu pay ayarlanmalıdır. El veya makine montesinin de verilecek
payda önemi vardır.

Bayan Spor Modeli modülünde buruna 14 mm, milo başlarına 16-17 mm, arkaya 20
mm monte payı verilmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıbı bantlayınız.  Profil Çıkarma modülünde anlatıldığı
gibi, maskeleme bandı ve kalıbı temin
ederek bantlamayı yapınız.

 Kalıp üzerinde temel nokta ve çizgileri
işaretleyiniz. Resim 1. 24 ve 25.

Resim 1.24 ve 1.25: Temel çizimler

 Kalıp ön orta ve arka orta hattını
çiziniz.

 Arka yükseklik, yüz orta noktası, aşık
kemiği alt noktası, milo başlarını ve
topuk oturma noktasını tabloda
verilen ölçülere göre işaretleyip
gerekli birleştirmeleri yapınız.

 Modeli kalıp üzerine çiziniz.

Resim 1.26: Modelin çizilmesi

 Temel noktalardan yararlanarak
verilen ölçülere göre modeli kalıp
üzerine çiziniz.

 Bağcık yatağı kenar ve bağcık
delikleri ve atkı çizgilerini esnek
cetvelle veya mezura ile çiziniz.

 Kalıp ön orta hattı ile birleşen
çizgilerinizde 90º açı olmasına dikkat
ediniz.

 Kalıp üzerinden iç ve dış formları alınız.  Kalıp üzerinden formları kartona
aktarırken burun kısmının
bozulmamasına ve bandın
kırışmamasına dikkat ediniz.

 Ara form çıkartınız.  İç ve dış form çizgilerini
karıştırmamak için farklı renkte kalem
kullanınız.

 Arka yükseklik ve yüz orta çentiklerini
çakıştırınız.

 Arka kavis ve ön orta çizgide ortalama
alınız, ancak alt kenar ortalama
çizgileri almayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Standart formu oluşturunuz. Resim 1. 27.

Resim 1.27: Standart form

 Ara formu kullanınız.

 Burun katlama çizgisini V noktasının
4 mm gerisinden çiziniz.

 Monte paylarını iç ve dış kenarlar için
ayrı ayrı ve doğru şekilde ekleyiniz.

 Çelik cetvel ve pergel kullanınınz.
Standart formunuzu kesiniz.

 Standart formunuzu kontrol ediniz.  Tüm ıstampa parçalarının
çıkarılabilmesine uygun olduğundan
emin olunuz.

 Öğrenme faaliyetinde verildiği gibi
tanımlama bilgilerini yazınız.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A.OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Yapılan spor ile ilgili giyilen ayakkabılara klasik ayakkabılar adı verilir.

2. ( ) Spor ayakkabılar ilgili spor ile bağlantılı olarak saya ve tabanlarında farklılıklar

gösterir.

3. ( ) Spor ayakkabıların astar ve mostralarında kullanılan sentetik gereçler ile ter dışarı

atılamaz.

4. ( ) Spor ayakkabı çalışılırken ölçüler kalıp numaralarına göre değişmez.

5. ( ) Spor ayakkabı sayaları kaymayı önleyecek şekilde yapılır.

6. ( ) Ayak rahatlığı için spor ayakkabılarında kullanılan kalıbın önemi yoktur.

7. ( ) Bale ayakkabılarında esnemeyen özellikte sert tabanlar kullanılır.

8. ( ) Spor botlar aşık kemiğinin üstüne çıkan modellerdir.

9. ( ) Bayan fantezi spor ayakkabılarda çoğunlukla parlak renkli deriler ve taşlar,

işlemeler kullanılır.

10. ( ) Spor ayakkabıların arkası yükseltilmemelidir.

11. ( ) Bağcık yatağında delik aralarının eşit olması gerekir.

12. ( ) Kalıp ön orta çizgisinde dil başlangıç ve bitiş ile bağcık yatağı çizgileri 45º açı ile

çizilmelidir.

13. ( ) Fortluk ve kelebek çizilirken cetvel kullanılmalıdır.

14. ( ) Dilin tepe noktasını bulmak için, ağız çizgisi üst noktasından 30–40 mm yukarısı

işaretlenir.

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 dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B.UYGULAMA TESTİ

Bayan spor modeli ayakkabı ıstampası yapmak için standart form hazırlayınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Standart Form Yapma

1 Kalıbı tekniğine uygun bantladınız mı?
2 Ön orta ve arka orta çizgilerini hatasız çizdiniz mi?
3 Kalıp üzerinde milo başlarını doğru belirlediniz mi?
4 Kalıp iç ve dış tarak çizgilerini (X-V) doğru çizdiniz mi?
6 Topuk oturma noktasını (U) ölçülere uygun işaretlediniz mi?
7 Aşık kemiği alt noktasını ölçülere uygun işaretlediniz mi?
8 Arka yüksekliği (B) doğru işaretlediniz mi?
9 B noktasından yukarı (H) 10 mm yükseltme yaptınız mı?

10 V noktasından yukarı (I) 65 mm işaretlediniz mi?
11 Ağız çizgisini doğru çizdiniz mi?
12 Bağcık yatağını ölçülere uygun cetvelle çizdiniz mi?

13
Bağcık yatağı çizginizde I ve V noktalarında yuvarlatma
yaptınız mı?

14 Bağcık yatağında eşit aralıklarla delik işaretlerini aldınız mı?

15
Dil yüksekliğini, genişliğini ve alt noktasını ölçüye göre
belirleyerek çizdiniz mi?

16 Fortluğu ölçüye göre çizdiniz mi?
17 Kelebek çizginizi ölçüye göre çizdiniz mi?
18 Atkı çizgilerinizi ölçülere göre düzgün çizdiniz mi?
19 Dış formu kartona doğru aktardınız mı?
20 İç formu kartona doğru aktardınız mı?
21 Ara formu doğru çıkarttınız mı?
22 Standart forma model çizgilerinizi doğru aktardınız mı?

23
Standart formda V noktasının 4 mm gerisinden burun ucuna
katlama çizgisini çizdiniz mi?

24 Standart forma ölçülere uygun monte payı verdiniz mi?
25 Standart forma kamara payı verdiniz mi?
26 Formlar üzerine tanımlama bilgilerini eksiksiz yazdınız mı?
27 Standart formu istenen niteliklere göre yaptınız mı?
28 Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme
faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME FA
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam

sağlandığında, Bayan Spor Modeli’nin yüz ıstampalarını tekniğine uygun çıkarabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bayan spor modeli ayakkabı yüz modellerini (bağcıklı, atkılı vb.) araştırınız.
 Bayan spor modeli ayakkabılarda kullanılan dikiş tekniklerini araştırınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili, sektör, katalog, satış mağazaları, model kitapları ve
internet ortamını araştırmanız gerekmektedir.

2. YÜZ ISTAMPALARI

2.1. Kampre

Kampre; bu modülde modele bağlı olarak sadece bağcık yatağı ve dil ıstampasına
verilir. Istampaların kalıbı sarabilmeleri (Kalıba ıstampaların oturması) amacıyla bir veya
birkaç seferde verilir.

2.2. Paylar

Yüz elemanlarının birbirine tutturulabilmesi için ıstampalarda bazı paylar
verilmektedir. Çalışacağınız bu modelin yüz ıstampalarında aşağıda sözü edilen paylardan;
içe çatı, bindirme ve astara tulum payları verilmektedir.

Spor ayakkabılarda çoğunlukla yakma (ıstampanın üste gelen bölümlerine pay
vermeme) tekniği kullanılır. Bu modülde fortluk ve bağcık yatağı ıstampalarına bu nedenle
pay verilmemektedir. Kelebek, maskaret, atkı ve dil ıstampasının bir kısmına yine pay
verilmemektedir.

2.2.1. Bindirme Payı

Bindirilecek parçanın alt kısmına gelen parçaya verilen paydır. Zenne ayakkabılarda
8- 10 mm olarak verilir. Bu modülde 8 mm bindirme payı verilmektedir. Bu pay fortluk ve
bağcık yatağı (Nal) dışında tüm ıstampalara verilmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2.2. Astara Tulum payı

Spor ayakkabılarda genellikle tercih edilen bir dikiş tekniğidir. Bu modülde astara
tulum payı ayakkabının ağız kısmında kullanılmaktadır. Pay arka ortasından başlayarak
bağcık yatağı (Nal) çizgisine kadar olan kısımda verilmektedir. Istampalarda kelebek, gamba
ve dil ıstampasının üst bölümünde 3 mm olarak bu pay verilmektedir. Astara tulum payı
verilen kısımlarda yüz ve astar dikildikten sonra saya döndürülür.

2.2.3. Çatı Payı

Yaklaşık 1.5 -2 mm’dir. Modülde fortluk ıstampasının arkasını çatmak (dikmek)için içe
çatı payı 1.5 mm olarak kullanılmaktadır.

2.3. Istampalar

Sayanın üst kısmını oluşturan parçaların tümüdür. Bayan spor modeli ayakkabı
sayasını; yüz, maskaret, bağcık yatağı (nal), fortluk, kelebek, dil ve atkı ıstampaları
oluşturmaktadır.

2.3.1. Dış Gamba

 Tek kat kartona standart form yerleştirilir. Fortluk, kelebek, ağız, bağcık yatağı
kenarı, maskaret çizgileri ve monte payı dış kenar çizgisi çizilir. Standart form
kaldırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır.

 Ağız çizgisine 3 mm astara tulum payı, bağcık yatağı, maskaret, fortluk ve
kelebek çizgilerine 8 mm bindirme payları verilip ıstampa kesilir ve yön çentiği
açılır. Tanımlama bilgileri yazılır.Bakınız, Resim 2.1.

Resim 2.1: Dış gamba
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2.3.2. İç Gamba

 İç gamba ıstampası da aynı dış gamba ıstampası gibi çıkartılır. Paylar aynı
şekilde verilir. Tek farkı monte iç kenar çizgilerinin kullanılmasıdır.

 Bu modülde iç tarafa da atkılar hazırlanmıştır. İstenirse atkılar iç gamba da
kullanılmayabilir. Bakınız, Resim 2.2.

Resim 2.2 İç gamba

2.3.3. Maskaret

 Şekil 2.1’de görüldüğü gibi karton katlanır. Standart formun orta hattı katlı
kenara sıfırlanarak yerleştirilir. Maskaret, bağcık yatağı alt çizgisi ve monte
çizgisi çizilir Standart form kaldırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Şekil 2.1: Maskaret çizimi

 Bağcık yatağı alt çizgisine 8 mm bindirme payı verilerek kanal açılır. Istampa
kesilir, burun ve yön çentiği açılır. Tanımlama bilgileri yazılır. Bakınız, Resim
2.3.
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Resim 2.3: Maskaret

2.3.4. Fortluk

 Şekil 2.2’de görüldüğü gibi karton katlanır. Standart formda fortluk başlangıç
noktasını katlama kenarından sıfırlayarak fortluk çizgisi, monte iç ve dış
çizgileri çizilir. Standart form kaldırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır.
Maskaretsiz Molyer modülünü hatırlayınız.

Şekil 2.2: Fortluk çizimi

 Fortluğun arka kaviste alt tarafına 1 veya 1.5 mm, içe çatı payı verildikten sonra
ıstampa çevresinden kesilir, arka ortasında üst kısım delinerek işaretlenir, yön
çentiği açılır ve tanımlama bilgileri yazılır. Bakınız, Resim 2. 4.
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Resim 2.4: Fortluk

2.3.5. Kelebek

 Şekil 2.3’de görüldüğü gibi karton katlanır ve standart formun kelebek kısmı
karton katlı kenarına sıfırlanarak yerleştirilir. Ağız çizgisi, kelebek çizgisi ve
fortluk çizgisi etrafından çizilir ve standart form kaldırılır. Gerekli düzeltmeler
yapılır.

Şekil 2.3: Kelebek çizimi

 Ağız çizgisine 3 mm astara tulum payı, fortluk çizgisine 8 mm bindirme payı
verilir ve kanal açılarak ıstampa çevresinden kesilir. Bakınız, Resim 2.5.

Resim 2.5 :Kelebek
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2.3.6. Atkı

 Tek kat kartona standart form yerleştirilir. Atkılar sıra ile etrafından çizilir.
Standart form kaldırılır. Cetvelle gerekli düzeltmeler yapılır.

 Bağcık yatağı ile birleşen çizgilere 8 mm bindirme payı verilerek ıstampalar
kesilir ve kanalları açılır. 1. ve 2. atkı olarak numaralanır ve tanımlama bilgileri
yazılır. Bakınız, Resim 2.6.

Resim 2. 6: 1. ve 2. Atkı

2.3.7. Bağcık Yatağı (Nal)

 Karton katlanır. Standart formun yüz ortası (V) ve R noktaları katlı kartona
sıfırlanarak yerleştirilir ve V noktası kavisi ile R noktasından başlanarak tarak
çizgisini 3–4 mm geçene kadar bağcık kenarı çizilir. Bakınız, Şekil 2.4.

Şekil 2.4: Bağcık yatağına kampre verme 1. Aşama
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 Bağcık yatağı kenarına bıçağın tersi batırılarak (Tarak çizgisinin 4 mm
gerisinde doğru olarak bulunabilir.) standart form çevrilir ve formun ön orta
çizgisi kartonun katlı kenarı ile sıfırlanır (kampre verme).Bağcık yatağı çizgisi
tarak noktasından başlanarak kalan kısım V noktasına kadar çizilir. Bağcık
delikleri işaretlenir. Bakınız, Şekil 2.5.

Şekil 2. 5 :Bağcık yatağına kampre verme 2. Aşama

 Standart form kaldırılır ve düz çizgiler cetvelle, kavisler el ile düzeltilir.
Standart formda bağcık yatağı dış kenar uzunluğu ve ıstampanın dış kenar
uzunluğu mezura ile ölçülerek kontrol edilir. Ölçüler birbirini tutmalıdır.
Istampa doğru ise çevresinden kesilir, ön ortası işaretlenir ve tanımlama bilgileri
yazılır. Bakınız, Resim 2.7.

Resim 2.7: Bağcık yatağı (nal)
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2.3.8. Dil

 Karton katlanır. Standart form V noktasından itibaren (V-Z) ön ortası katlı
kenara sıfırlanarak yerleştirilir. Dil çizgisi tarak çizgisini 3–4 mm geçene kadar
çizilir. Bakınız, Şekil 2.6.

Şekil 2.6 :Dile kampre verme 1. Aşama

 Bu noktadan dil kenarına bıçağın tersi batırılarak standart form çevrilir ve
formun ön orta çizgisi kartonun katlı kenarı ile sıfırlanır. Dil çizgisi tamamlanır
(kampre verme). Bakınız, Şekil 2.7.

Şekil 2.7: Dile kampre verme 2. Aşama



30

 Standart form kaldırılır, çizgiler düzeltilir. Standart formda dil uzunluğu ile
ıstampanın uzunluğu kontrol edilir. Dil altına 8 mm bindirme payı verilerek
kanal açılır. Dilin tepe noktasından aşağı 30 mm işaretlenir ve bu işarete kadar 3
mm astara tulum payı verilirek ıstampa kesilir. Tanımlama bilgileri yazılır.
Bakınız, Resim 2. 8.

Resim 2. 8 : Dil ıstampası
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kartonları hazırlayınız.  Gamba ve atkı ıstampaları için tek kat
karton diğer ıstampalar için katlanmış
hazırlayınız.

 Kartonun mat yüzünü kullanınız.

 Yüz parçalarını kartonlara kopya
ediniz.

 Standart formdan gamba ile atkı
parçalarını tek kat kartona öğrenme
faaliyetinde anlatıldığı gibi kopya ediniz.

 Standart formdan fortluk, kelebek ve
maskaret parçasını katlanmış kartona
sıfırlayarak öğrenme faaliyetinde
anlatıldığı gibi aktarınız.

 0.5 uçlu kalem kullanınız.

 Dil ve bağcık yatağı ıstampalarına
kampre veriniz.

 Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi
tarak çizgisini 3–4 mm geçtikten sonra
standart formu çevirerek ön ortasını katlı
kartona sıfırlayarak yerleştiriniz ve kalan
çizgileri tamamlayınız.

 Bağcık yatağı düz çizgilerinde cetvel
kullanınız.

 Kampre noktasını bulurken dikkatli
olunuz.

 Yüz ıstampalarına paylarını veriniz.  Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi
ıstampaların ilgili kısımlarına ilgili
payları veriniz.

 Düzeltmeleri yaptıktan sonra yüz
ıstampa parçalarını kesiniz.

 Bıçağınızın keskin olmasına ve düzgün
kesim yapmaya özen gösteriniz.

 Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi
bindirme paylarına kanal açmayı ve
burun ile yön çentiklerini açmayı
unutmayınız.

 İç ve dış farkına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüz ıstampalarını kontrol ediniz.

Resim 2.9 : Istampaların kâğıt ile kontrolü

 Standart form üzerinde yüz ıstampalarını
paylarına dikkat ederek yerleştiriniz.
Eksiklik veya bozukluk varsa
ıstampalarınızı düzeltiniz.

 İsterseniz Maskaretsiz Molyer
modülünde anlatıldığı gibi faks kâğıdı ile
yüz ıstampalarınızın kontrolünü
yapabilirsiniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A.OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( )Istampalarda kampre, ayakkabının kalıbı, dolayısıyla ayağı rahat sarabilmesi için

verilmektedir.

2. ( ) Kampre, ıstampalara bir veya birkaç seferde verilir.

3. ( ) Çatı dikişi için 1 veya 1.5 mm pay verilmelidir.

4. ( ) Istampalarda, düz çizgiler el ile yuvarlak çizgiler cetvel ile düzeltilmelidir.

5. ( ) Istampalar kesildikten sonra çizgilerde düzeltmeler yapılmalıdır.

6. ( ) Bağcık yatağının diğer adına kelebek ismi verilir.

7. ( ) Bağcık deliklerini yerleştirmek için; bağcık yatağı ön çizgisinden 20 mm içe düz

bir çizgi çizilir.

8. ( ) Bağcık deliklerinin araları eşit ölçüde olmalıdır.

9. ( ) Gamba ve atkı ıstampaları karton katına sıfırlanarak yerleştirilmeli ve

çıkartılmalıdır.

10. ( ) Istampalara paylar, yüz elemanlarının birbirine dikilebilmeleri için verilmektedir.

11. ( ) Spor ayakkabıların sayalarında daima kıvırma tekniği kullanılmalıdır.

12. ( ) Astara tulum payı 8 mm verilir.

13. ( ) Bindirme paylarına kanal açılmalıdır.

14. ( ) Bağcık yatağına 8 mm bindirme payı verilmelidir.

15. ( ) Yüz ıstampaları çıkartıldıktan sonra mutlaka kontrolü yapılmalı, hatalı ıstampalar

düzeltilmeli veya yeniden çıkartılmalıdır.

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 dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMA TESTİ

Bayan spor modeli ayakkabının standart formuna göre yüz ıstampalarını çıkartınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütlere Evet Hayır
Yüz Istampalarını Çıkarma

1
Gamba ıstampalarında 3 mm astara tulum ve 8 mm bindirme
paylarını doğru verdiniz mi?

2
Gamba ıstampalarında kamara ve tarak farkını doğru verdiniz
mi?

3
Gamba ıstampalarında atkı ıstampalarının yerlerini düzgün kanal
açarak gösterdiniz mi?

4
Maskaret ıstampasını çıkartırken karton katlı kenarına standart
formun yüz orta hattını sıfırlayarak yerleştirdiniz mi?

5
Maskaret ıstampasında bağcık yatağının altına gelecek kısma 8
mm bindirme payı vererek kanal açtınız mı?

6 Maskaret ıstampasına burun çentiği açtınız mı?
7 Fortluk ıstampasını hatasız çıkarttınız mı?
8 Fortluk ıstampasında 1–1.5 mm içe çatı payı verdiniz mi?
9 Fortluk ıstampasında kamara iç ve dış farkını doğru yaptınız mı?

10
Kelebek ıstampasını çıkartırken karton katlı kenarına arka
kavisini sıfırlayarak yerleştirdiniz mi?

11
Kelebek ıstampasının ağız kısmına 3 mm, fortluk kısmına 8 mm
pay verdiniz mi?

12
Atkı ıstampa çizgilerini cetvel ile düzelttikten sonra düzgün
kestiniz mi?

13
Atkı ıstampalarının bağcık yatağı altına gelecek kısmına 8 mm
bindirme payı ve numara verdiniz mi?

14 Bağcık yatağı ıstampasına kampreyi doğru verdiniz mi?

15
Bağcık yatağı ıstampasına bağcık deliklerini eşit aralıklarla
açtınız mı?

16 Dil ıstampasına doğru kampre verdiniz mi?
17 Dil ıstampasına astara tulum ve bindirme payı verdiniz mi?
18 Istampalarda yön çentiklerini doğru yerde gösterdiniz mi?
19 Istampalar üzerine tanımlama bilgilerini eksiksiz yazdınız mı?
20 Istampaların kontrolünü doğru yaptınız mı?
21 Yüz ıstampalarını istenilen niteliklere göre çıkarttınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, Bayan Spor Modeli astar ıstampalarını tekniğine uygun çıkarabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Bayan spor modeli ayakkabı astar ıstampası çıkarma yöntemlerini (Astar
ıstampalarının kaç ıstampadan oluştuğu, şekli vs ) araştırınız.

 Kampre verilmesini gerektiren astar özelliklerini araştırınız.

Araştırma için ayakkabı ile ilgili, sektör, satış mağazalarını, incelemeniz,
modelistlerle görüşmeniz, yazılı kaynakları araştırmanız gerekmektedir.

3. ASTAR ISTAMPALARI

Ayakkabının sağlam ve dayanıklı olması, ayağı rahat ettirmesi, fort ve bombenin,
birleştirilen saya parçalarında dikişlerin görünmemesi ve ayağı rahatsız etmemesi amacıyla
spor ayakkabılarda genellikle astar kullanılır.

Ancak keten vb. kumaşlardan yapılan günlük yaşamda kullanılan spor ayakkabılarda
astar pek kullanılmamaktadır. Buradan da anlaşılabileceği gibi astar kullanılıp
kullanılmaması kullanılan gerece, ayakkabının modeline ve kullanım yerine göre değişir.

Astar ıstampaları ayağın konforu açısından son derece önemlidir. Ayakkabıya iyi
oturmayan astarlar ayağı rahatsız ederek yürümeyi zorlaştırır. Bazı modellerde astar 2–3
ıstampa ile oluşturulurken bazı modellerde daha çok ıstampa ile çalışılır, bazı modellerde ise
astar parçalarından birine kampre vermek gerekebilir.

Bu modülde astar; üç ayrı ıstampadan oluşacaktır. Bunlar; yüz astarı, gamba astarı ve
dil astarıdır. Astar ıstampalarında da tıpkı yüz ıstampalarında olduğu gibi dikiş özellik ve
çeşitleri belirlenerek gerekli paylar verilir. Bazı bölümlerinde ise eksiltmeler (kısaltma)
yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Astar Şeklini Standart Form Üzerine Çizme Tekniği

3.1.1. Ölçü

Standart form üzerinde burun uç noktasının 3 mm altından ve arka kaviste; ağız
çizgisinden 2 mm, monte çizgisinden 3 mm içe işaret alınır.

Sayanın monte sırasında taban astarına yapışabilmesi için astarın yüzden daha kısa
olması gerekir. Zenne astar ıstampaları hazırlanırken monte kenarından 5–6 mm kısaltılır. Bu
modülde 5 mm kısaltma yapılacaktır. Gova ve Maskaretsiz Molyer Modeli modüllerini
hatırlayınız.

3.1.2.Şekil

Astar şekli ve ölçüleri önce standart form üzerinde belirlenerek çizgiler çizilir.Astar ön
bolluğunu almak için burun uç noktasının 3 mm altından alınan işaret ile yüz orta noktası
cetvelle şekil 3.1’ de görüldüğü gibi birleştirilir.birleştirilir.

Şekil 3.1: Astar ön çizgisi

Astarda arka bolluğu almak için ağız çizgisinden 2 mm içten ve monte çizgisinden 3
mm içten alınan işaretler arka kavise paralel şekil 3.2’ de görüldüğü gibi birleştirilir.

Şekil 3.2: Astar arka çizgisi
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Katlama kenarına gelen kısımda görüntü bozukluğu olmaması için yüz astar kavisi
çizimine yüz orta noktasından 90º açı ile başlanır. Monte payında tarak çizgisi gerisinde bu
kavis sonlandırılır (Yüz astarı çizgisi). Yüz ve gamba astarı bu çizgiye göre çıkartılacaktır.

Şekil 3.3: Yüz astarı çizgisi

3.2. Kampre

Bazı astarlarda astarın kalıbı iyi sarması amacıyla astar parçalarına kampre verilebilir.
Ayakkabının modeli ile bağlantılıdır. Astarda yüz ıstampası tarak çizgisini geçerek
konturpiyeye doğru çıkarsa kampre verilir. Fakat bu modülde yüz ıstampası yüz orta (V)
noktasını aşmadığı için kampre verilmemektedir.

3.3. Paylar

Yüz ıstampalarında olduğu gibi astar ıstampaları hazırlanırken de bazı paylara ihtiyaç
vardır. Bu paylar, bindirme, ara işi ve kısaltma şeklinde ifade edilebilir. Bindirme payları
genelde yüz ıstampalarında olduğu gibidir. Ancak astarlık malzemenin durumuna göre
ölçüler bir miktar artırılabilir.

3.3.1. Ara İşi Payı

Astarın yüze rahat bir şekilde yerleştirilmesi ve hataların giderilebilmesi için verilen
paydır. Bu pay ıstampanın durumuna göre 3 mm ile 8 mm arasında verilir. Bu modülde
bağcık yatağı kısmına 8 mm verilmektedir.

3.3.2. Bindirme Payı

Yüz ıstampasında olduğu gibi 8-10 mm olarak verilir. Bu modülün astar
ıstampalarında bindirme payı 8 mm olarak gamba ve dil ıstampalarına verilmiştir.

3.3.3. Astara Tulum payı

Astarın yüze rahat bir şekilde yerleştirilmesi ve dikimden sonra sayanın çevrilebilmesi
için verilen bir paydır. Yüz ıstampalarında verildiği gibi astar ıstampalarında da aynı kısma 3
mm (ağız) verilir.
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3.3.4. Zigzag

Bu dikiş tekniği için pay verilmez. İki parça, arada hiç boşluk kalmayacak şekilde yan
yana getirilir ve zigzag dikiş yapılır. Bu modülde gamba astarlarının arkalarının
birleştirilmesinde kullanılmaktadır.

3.4. Istampalar

3.4.1. Yüz Astarı

 Karton katlama kenarına standart formun yüz astarı bolluk çizgisi sıfırlanarak
yerleştirilir ve monte çizgisi çizilir. Yüz astarı çizgisi bıçak arkası veya rulet ile
şekil 3.4’ de görüldüğü gibi kartona aktarılır. Maskaretsiz Molyer modülünü
hatırlayınız.

Şekil 3.4: Yüz astarı çıkartma

 Burun ucunun 25–30 mm gerisinden monte çizgisinde 5 mm kısaltma yapılır ve
ıstampa çevresinden kesilir. Gova ve Maskaretsiz Molyer modüllerini
hatırlayınız. Burun ve yön çentikleri açılır ve tanımlama bilgileri yazılır.
Bakınız, Resim 3.1

Resim 3.1 :Yüz astarı
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3.4.2. Gamba Astarı

 Tek kat kartona standart form yerleştirilir. Arka kavis, ağız, bağcık yatağı ön
çizgisi, yüz astar çizgisi ve monte iç çizgisi aktarılır ve standart form kaldırılır.

 Monte çizgisinden 5 mm kısaltma yapılır. Arka ortasından bağcık yatağı
çizgisine kadar 3 mm astara tulum, bağcık yatağından yüz orta noktasına kadar
8 mm ara işi, yüz ortasından monte çizgisine kadar 8 mm bindirme payı verilir.
Arka kavis zig zag dikileceği için pay verilmez. Resim 3.2’ de görüldüğü gibi
ıstampa çevresinden kesilir. Bindirme payı üzerine kanallar açılır, tanımlama
bilgileri yazılır.

Resim 3.2 :Gamba astarı

3.4.3. Dil Astarı
 Tek kat kartona dil ıstampası çevresinden çizilir ve standart form kaldırılır.
 Astara tulum payının altına 8 mm ara işi payı verilir ve ıstampa kesilir. Kanallar

açılır, tanımlama bilgileri yazılır. Bakınız, Resim 3.3.

Resim 3.3 :Dil astarı



40

UYGULAMA FAALİYETİİşlem
Basamakları

Öneriler

 Astar şeklini standart form üzerine
çiziniz.

 Standart form üzerinde astar için
gerekli işaret ve düzenlemeleri
öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi
yapınız. Yüz astarı çizgisini V
noktasından başlatırken 90º açı almayı
unutmayınız.

 Kartonları hazırlayınız.  Yüz astarı için kartonun katlı kısmını,
gamba ve dil astarı için tek kat karton
hazırlayınız.

 Astar parçalarını kartonlara kopya ediniz.  Öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi
ıstampaları çıkartınız.

 Standart formu kaydırmamaya özen
gösteriniz.

 Kartonun mat yüzünü kullanınız.

 Astar paylarını veriniz.  Istampalara öğrenme faaliyetinde
anlatıldığı gibi astara tulum, ara işi ve
bindirme paylarını veriniz. Pergel
kullanınız.

 Düzeltmeleri yaptıktan sonra astar
ıstampalarını kesiniz.

 Öncelikle bıçağınızı bileyiniz. 5 mm
monte payından kısaltmayı (kesme)
unutmayınız.

 Kanalları dikkatli ve düzgün kesiniz.
Yüz astarında burun ve yön çentiği
açmayı unutmayınız

 Astar ıstampalarını birbirleri ile ve yüz
ıstampaları ile kontrol ediniz.

 Yüz astarının orta hattında görünüm
bozukluğu olmadığına emin olunuz.

 Standart form üzerinde paylarına dikkat
ederek astar ıstampalarını yerleştirerek
kontrol ediniz. Daha sonra yüz
ıstampaları ile astar ıstampalarını üst
üste yerleştirerek kontrolü
tekrarlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A.OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. ( ) Tüm yürüyüş ve seyahat ayakkabılarında her zaman astar kullanılmaz.

2. ( ) Ayakkabıda astar kullanımı modele, malzemeye ve kullanım yeri ile amacına göre

değişiklik gösterir.

3. ( ) Astar modeli ile yüz modeli arasında bağlantı yoktur.

4. ( ) Standart form üzerine astar ıstampalarının şeklinin çizilmesi gerekir.

5. ( ) Astar ıstampalarında bindirme paylarına daima 3 mm verilmelidir.

6. ( ) Yüz astarı ıstampasından bolluk almak astarın, yüzü ve kalıbı daha iyi sarmasını

sağlar.

7. ( ) Astar ıstampalarında pay verirken dikiş teknikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

8. ( ) Astar ıstampaları 8-15 mm monte payından kısaltılır.

9. ( ) Yüz astarı çizgisi 60º açı ile V noktasından başlatılır ve çizilir.

10. ( ) Yüz astarı yüz orta noktasını geçmezse kampre vermek gerekir.

11. ( ) Dil astarı ıstampasının çevresine bindirme payı verilmiştir.

12. ( ) Istampalarda ara işi payı 3-8 mm verilir.

13. ( ) Fortluk ıstampasına astara tulum payı 3 mm verilmiştir.

14. ( ) Kelebek ıstampasına 8 mm ara işi payı verilmiştir.

15. ( ) Atkı ıstampalarına sadece bindirme payı verilmiştir.

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.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B.UYGULAMA TESTİ

Bayan spor modeli ayakkabının standart formuna göre astar ıstampalarını çıkartınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
Astar ıstampalarını çıkarmak
1. Standart form üzerinde astar ön bolluk alma çizgisini burun

uç noktasının 3 mm altından başlatarak yüz orta noktasında
sıfırlayarak çizdiniz mi?

2. Standart form üzerinde yüz astarı çizgisini yüz orta
noktasından 90º açı ile yay şeklinde çizdiniz mi?

3. Yüz astarını hatasız çıkarttınız mı?
4. Yüz astarında burunun 25-30 mm gerisinden başlayarak

monte payında 5 mm kısaltma yaptınız mı?
5. Yüz astarında burun ve yön çentiği açtınız mı?
6. Gamba astarını doğru çıkarttınız mı?
7. Gamba astarında bağcık yatağına kadar 3 mm astara tulum

payı verdiniz mi?
8. Gamba astarında bağcık yatağından yüz orta noktasına kadar

ara işi payı verdiniz mi?
9. Gamba astarında yüz orta noktasından monte çizgisine kadar

8’mm bindirme payı vererek kanal açtınız mı?
10. Gamba astarında monte çizgisinden 5 mm kısaltma yaptınız

mı?
11. Gamba astarında atkı çizgilerine kanal açtınız mı?
12. Dil astarını dil ıstampası üzerinden doğru çıkarttınız mı?
13. Dil astarına astara tulum payından itibaren 8 mm ara işi payı

verdiniz mi?
14. Astar ıstampalarının kontrolünü doğru yaptınız mı?
15. Astar ıstampalarına tanımlama bilgilerini eksiksiz yazdınız

mı?
16. Astar ıstampalarını istenen nitelikte çıkarttınız mı?
Toplam

DEĞERLENDİRME

Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgileri ölçünüz.

A.OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

1. ( ) Spor ayakkabı kalıpları gerektiğinde yüksek ökçeli bot modeli ıstampaları

çıkartmak için kullanılabilir.

2. ( ) Bale ayakkabılarında gerektiğinde yüksek ökçe kullanılabilir.

3. ( ) Yüz ıstampaları standart form üzerinden, astar ıstampaları ise dış form üzerinden

çıkartılır.

4. ( ) Model çizerken kalıp ön ortasından başlayan çizgilerde açının 90º olmasına dikkat

edilir.

5. ( ) Topuk oturma noktası standart kalıp uzunluğunun 1/ 4’üne denk gelir.

6. ( ) Aşık kemiği alt noktası standart kalıp uzunluğunun 1/5’ine denk gelir.

7. ( ) Gamba ıstampasının üzerinde atkı ıstampalarının yerleri kanal açılarak gösterilir.

8. ( ) Gamba ıstampasına ve gamba astarı ıstampasına kampre verilir.

9. ( ) Ara işi payı saya dikilmeden once kesilmelidir.

10. ( ) Astar ıstampalarının monte payından kısaltılma nedeni, yüz ıstampalarından daha

uzun olmasından kaynaklanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



44

B. PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Modele uygun kalıp seçtiniz mi?
3. Kalıp üzerinde temel işaret ve çizgileri ölçülere göre

belirlediniz mi?
4. Kalıp üzerine modeli, ölçülere uygun çizdiniz mi?
5. Dış formu doğru çıkarttınız mı?
6. İç formu doğru çıkarttınız mı?
7. Ara formu doğru çıkarttınız mı?
8. Standart formu doğru çıkarttınız mı?
9. Gamba ıstampalarını iç ve dış olarak doğru çıkarttınız mı?
10. Gamba ıstampalarına 3 mm astara tulum ve 8 mm bindirme

paylarını doğru verdiniz mi?
11. Gamba ıstampalarına atkı yerlerinde kanal açtınız mı?
12. Maskaret ıstampasını doğru çıkarttınız mı?
13. Maskaret ıstampasının nal kısmına bindirme payı verdiniz mi?
14. Fortluk ıstampasını doğru çıkarttınız mı?
15. Fortluk ıstampasında 1.5 mm çatı payı verdiniz mi?
16. Fortluk ıstampasında iç ve dış farkını doğru verdiniz mi?
17. Kelebek ıstampasını hatasız çıkarttınız mı?
18. Kelebek ıstampasının ağız bölümüne 3 mm astara tulum ve

gamba kısmına 8 mm bindirme payı verdiniz mi?
19. Atkı ıstampalarını hatasız çıkarttınız mı?
20. Atkı ıstampalarında nal kısmına 8 mm bindirme payı verdiniz

mi?
21. Atkı ıstampalarını konumlarına göre numaralandırdınız mı?
22. Nal ıstampasına kampreyi doğru verdiniz mi?
23. Nal ıstampasında bağcık deliklerini eşit aralıklarla 4 adet

işaretlediniz mi?
24. Dil ıstampasına kampre vererek doğru çıkarttınız mı?
25. Dil ıstampasının tepe noktası ile 30 mm altı arasına 3 mm astara

tulum payı, dil altına 8 mm bindirme payı verdiniz mi?
26. Yüz ıstampalarınızda bindirme paylarınıza kanal açtınız mı?
27. Yüz ıstampalarınızda burun ve yön çentiklerini açtınız mı?
28. Yüz ıstampalarına tanımlama bilgilerini eksiksiz yazdınız mı?
29. Yüz ıstampalarınızı standart form üzerinde kontrol ettiniz mi?
30. Astar ıstampaları için standart formu ölçülere ve şekline uygun

hazırladınız mı?
31. Yüz astarı ıstampasını hatasız çıkarttınız mı?
32. Gamba astarı ıstampasını hatasız çıkarttınız mı?
33. Gamba astarı ıstampasına ağız kısmında 3 mm astara tulum payı

verdiniz mi?
34. Gamba astarında ara işi payı verdiniz mi?
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35. Gamba astarında yüz orta noktasından monte çizgisine kadar 8
mm bindirme payı verdiniz mi?

36. Dil astarını dil ıstampası üzerinden hatasız çıkarttınız mı?
37. Dil astarına astara tulum payından itibaren 8 mm ara işi payı

verdiniz mi?
38. Bindirme ve ara işi paylarına kanal açtınız mı?
39. Astar ıstampalarında monte payından 5 mm kısaltmaları

yaptınız mı?
40. Astar ıstampalarınızı standart form üzerinde kontrolünü yaptınız

mı?
41. Tüm ıstampalarınızın kontrolünü dikkatle yaptınız mı?
42. Astar ıstampalarınıza tanımlama bilgilerini eksiksiz yazdınız

mı?
43. İstenilen nitelikte ıstampalar çıkarttınız mı?
TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınız varsa ya da kendinizi
yeterli görmüyorsanız ilgili faaliyetteki işlemi tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “evet” ise bir
sonraki modüle geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aynı modeli 38 numara farklı bir spor kalıbı üzerine uygulayınız.

Not: Bu uygulamayı yapabilmek için öğrenme faaliyetlerinde yaptığınız uygulamaları
ve standart kalıp ölçüleri tablosunu tekrar gözden geçiriniz.

Yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek değerlendirme
kriterlerine göre değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 Y
5 Y
6 Y
7 Y
8 D
9 D

10 Y
11 D
12 D
13 Y
14 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 D
4 Y
5 Y
6 Y
7 Y
8 D
9 Y

10 D
11 Y
12 Y
13 D
14 Y
15 D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 D
8 Y
9 Y

10 Y
11 Y
12 D

13 Y

14 Y
15 D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 Y
3 Y
4 D
5 D
6 D
7 D
8 Y
9 Y

10 Y
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