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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD800

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili

MODÜLÜN ADI Bebek Odası

MODÜLÜN TANIMI

Bebek odasının özellikleri ve kullanılan tekstil ürünlerinin
yapılışı ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Ev Tekstili Kumaşları, Ev Tekstili Dikiş Teknikleri ve Ev
Tekstilinde Süsleme modüllerini almış olmak.

YETERLİK Bebek odası takımları hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında,
bebek odası tekstil ürünlerini hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Bebek odası özellikleri hakkında bilgi edineceksiniz.

2. Bebek odası tekstil ürünlerinin dikimini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık atölye ortamı

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, makas, cetvel, kareli
kâğıt, kalıp malzemeleri, renklendirme malzemeleri, kumaş
çeşitleri, dikiş malzemeleri vb.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili, değerlendirme
soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül içinde ve sonunda verilen, öğretici sorularla
edindiğiniz bilgileri pekiştirecek, uygulama örneklerini ve
testleri gerekli süre içinde tamamlayarak, etkili öğrenmeyi
gerçekleştireceksiniz.

Sırasıyla araştırma yaparak, grup çalışmalarına katılarak ve
en son aşamada, alan öğretmenlerine danışarak ölçme ve
değerlendirme uygulamalarını gerçekleştiriniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

İçinde yaşadığımız toplumun binlerce yıllık tarihsel ve kültürel birikimi
bulunmaktadır. Toplumumuzda geçmişten bu güne çocuklara, dünyanın hiçbir toplumunda
olmadığı kadar ilgi gösterilmiş doğumlarından evlenmelerine kadar geçen süre içerisinde
adeta özel bir ilgiye tabi tutulmuşlardır.

Günümüzde bebeklerin doğumundan itibaren daha modern ortamlarda, daha sağlıklı
yetişmesi amacıyla çeşitli ürün grupları ortaya çıkmıştır. Hemen hemen tüm aileler bebekleri
için bebek odaları hazırlamakta, bebeklerinin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesi için çaba
harcamaktadırlar.

Aileniz ve çevrenizde yeni doğan bebeklerin odalarının hazırlanmasında ve tekstil
ürünlerinin dikilmesinde bilgili birer bireyler olarak rehberlik yapıp daha sağlıklı bireylerin
yetişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Bu modül ile bebek odasının hazırlaması ve bebek takımlarının dikilmesinde izlenen
yolu, ideal bir bebek odasında olması gereken ürün gruplarını ve bunların teknik, estetik
yönlerini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Verilen bilgiler doğrultusunda hazırlayacağınız bebek odasının özellikleri (genişlik,
renk, vb.) konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Kendi çevrenizde bulunan ailelerin bebek odalarını, internet ve basılı
kaynaklar yardımıyla bebek odalarını inceleyiniz.

 Elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. BEBEK ODASININ ÖZELLİKLERİ

Bebeğimizin fiziksel, ruhsal özelliklerine uygun ve onu çeşitli tehlikelerden
koruyabilecek özelliklere sahip bir oda hazırlamamız gerekmektedir.

1.1. Bebek Odası

Ailemize yeni bir birey olarak katılacak olan bebeğimizin doğumundan önce onun
yaşayacağı alanı belirlemeniz gerekmektedir. Bebeğimize hazırlayacağımız bebek takımları
için yatağın büyüklüğü, evimizdeki konumu, yönü, rengi, zemini gibi özelliklerini dikkate
alarak bebeğin yaşamına uygun odayı tespit etmeliyiz (Resim 1.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1

1.2. Bebek Odası Seçimi

Bebeğin odasını hazırlarken onun rahatını sağlamak ve tehlikelerden korumak
gerekmektedir.

Bebek için en uygun olan odayı seçip kullanışlı, hijyenik, ışığı doğrudan alan bir oda
olmasına özen göstermeliyiz. Şunu unutmamalıyız ki bebekler ailelerin en değerli
varlıklarıdır.

1.3. Bebek Odasının Özellikleri

Bebek odasında sizin ve bebeğinizin rahat hareket edebileceği bir alanın
hazırlanmasına dikkat ediniz. Bebek odasında ideal kullanım alanı 12–15 metre kare
olmalıdır.

Bebek odası doğrudan ışık alan, gürültüden rahatsız olmayacak kadar uzak, kolay
kontrol edilebilecek bir mesafede olmalıdır. Odanın mümkünse doğal gün ışığı ve
havalandırma, şartlarını karşılayacak şekilde olması sağlanmalıdır.

Odanın zemin kaplaması yapılırken halı kilim gibi malzemeler tercih edilmemelidir.
Çünkü bu tip malzemeler toz ve mikro organizmaları, biriktirebileceğinden ve temizliğinin
de zor olacağından bebekte özellikle alerjik hastalıklara sebep olur. Ancak piyasada bebek
odaları için özel yapım halı üreten firmalar bulunmaktadır. Eğer halı kullanılacaksa bu tip
halılar tercih edilmelidir. Bebek odası için önemli olan ekonomik, hijyen koşullarını
sağlayan, kullanım ömrü uzun, ahşap parke ve mantar parke olan malzemelerin tercih
edilmesidir.
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Resim 1.2: Çocuk odası için hazırlanmış ahşap parke

Bebek odasının tavan ve duvarlarında yağlı, saten boya yerine, çabuk kuruyan, koku
bırakmayan ve bakteri barındırmayan su bazlı boyalar tercih edilmelidir. Bebek odaları için
en ideal renkler pastel tonda açık renklerdir. Bu renkler odanın geniş, aydınlık ve ferah
görünmesini sağlar. Mavi ve yeşil gibi soğuk renkler sakinleştirici bir etkiye sahiptir, aynı
zamanda bebek odasının daha sevimli görünmesi için çeşitli desenlerde duvarlara bordür
yapılmaktadır. Yapılan bordürün resimleri oksit boyalarla boyanarak, vernik sürülerek desen
sabitlenmektedir (Resim 1.2-1.3).

Resim 1.3: Bebek odasında duvar bordürü örneği

Bebek odasında en az bir pencere olmalı ve pencerenin zeminden mümkün olduğu
kadar yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Kapı ve pencerelerin rahat açılamayan kilit
sistemine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır (Resim1.4
ve 1.5).
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Resim 1.4: Güvenli pencere örneği Resim 1.5: Güvenli kapı örneği

Bebek odası seçiminde özellikle doğal ışık kaynağıyla (güneş) aydınlanan odaların
tercih edilmesi gerekmektedir. En uygun aydınlatma tavandan sağlanan aydınlatmadır
(Resim 1.6).

Resim 1.6: Kız ve erkek bebek odası abajur örnekleri
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Resim 1.7: Bebek odaları için kilit sistemli piriz

Bebek odasının ısıtılmasında sabit sıcaklığı sürekli koruyacak, hava akımı
oluşturmayacak ve oda içerisindeki nemi koruyabilecek ısıtıcıların tercih edilmesi
gerekmektedir. Bebekler büyüklere göre daha hassas oldukları için oda ne soğuk ne de sıcak
olmalıdır. Oda sıcaklığı 20–22 0C arasında olmalıdır (Resim 1.7).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bebek odasının daha renkli görünmesi amacıyla basit uygulamalarla duvarlara bordür
resimlerini çizerek boyayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bebek odasında yapacağınız bordür
duvar boyası için ön araştırma yapınız.

 Bebek odasının bordür duvar boyama
işlemi için malzemelerinizi doğru
seçerek hazırlayınız.

 Araştırma için dergi, model
kataloglarından yararlanınız.

 Bebek odasında bordür duvar boyası için
malzemenizi hazırlayınız.

 Bebek odası için uygun resimler, beyaz
kâğıt, karbon kâğıdı, kurşun kalem, silgi,
bant, istenilen renklerde oksit boyalar ve
vernikleri hazırlayınız.

 Seçtiğiniz resimleri kâğıda çiziniz.

 Desen seçimi için değişik hikâye
kitaplarından, dergilerden veya
broşürlerden yararlanabilirsiniz.

 Seçilen resimleri, beyaz kâğıda, karbon
kâğıdı yardımıyla çiziniz.

Şekil 1.1

 Duvarda bordür yapılacak yeri
işaretleyiniz.

 İşaretleme yaparken desenin ölçülerini
dikkate alınız.

 Motifleri birleştirerek kompozisyon
oluşturunuz.

 Hazırladığınız motiflerden desen
oluşturunuz.

 Çizdiğiniz resimleri duvara bantlayınız.
 Beyaz kâğıda aktarılan desenleri

tasarladığınız yere karbon kâğıdı altta
olacak şekilde duvara bantlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Resimleri duvara çiziniz.

 Bantlanan resimleri kalem yardımıyla
duvara çiziniz.

 Duvardaki kâğıt sökülerek duvara
aktarılmış olan resimleri kalemle
düzeltiniz.

 İstenilen renkte toz oksit boya ile resmi
renklendiriniz.

 Çizdiğiniz resimleri renklendiriniz.

 Islak bir sünger yardımıyla renklendirme
işleminde tonlamalar yapınız.

Şekil 1.2

 Vernik maddesini sürünüz.

 Vernik maddesini, 1+4 suya ilave ederek
karıştırınız.

 Yaptığınız karışımı resmin üzerine
sürünüz.

 Çalışmalarınızın kuruması için dikkatli
olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bebek odasının fiziksel özellikleri faaliyetinin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı
belirlemeniz için çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Soruları cevaplayınız. Cevaplarınız
doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

1. Bebek odası seçiminde genel olarak neye dikkat etmeliyiz?
A) Loş bir oda olmasına
B) Kuytu ve karanlık bir oda olmasına
C) Serin bir oda olmasına
D) Rahat ve emniyetli bir oda olmasına

2. İdeal bir bebek odasının genişliği kaç m2 olmalıdır?
A) 8-9 m2

B) 10-11 m2

C) 20-25 m2

D) 12-15 m2

3. Sağlıklı bir bebek odasının zemini nasıl olmalıdır?
A) Ahşap - mantar parke
B) Mermer - fayans
C) Halı - kilim
D) Kauçuk

4. Bebek odasında ne tür boyalar kullanılmalıdır?
A) Saten boyalar
B) Yağlı boyalar
C) Su bazlı boyalar
D) Kurşun içerikli boyalar

5. Bebeğin odasında kullanılacak renkler nasıl olmalıdır?
A) Koyu renkler
B) Pastel ve soğuk renkler
C) Kırmızı ve tonları
D) Koyu ve sıcak renkler

6. Bebek odasının en ideal aydınlatma şekli hangisidir?
A) Yerden
B) Abajur ile
C) Tavandan
D) Duvardan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Bebek odasının ısısı kaç 0C olmalıdır?
A) 16-18 0C
B) 16-20 0C
C) 20-22 0C
D) 22 -26 0C

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
bebek odasında kullanılan yatak çarşafı, cibinlik, bebek battaniyesi, bebek patiği, bebek
yatak örtüsü ve pijamalık yapımını öğreneceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Basılı kaynaklar ve internetten bebek tekstil ürünleri hakkında araştırma yapınız.

 Çevrenizde bebek için kullanılan ürünleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. BEBEK ODASINDA KULLANILAN
TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Bebeğin doğduğu andan itibaren zamanının önemli bir kısmını geçireceği yer bebek
odasıdır. Bebeğin eşyalarında kullanılan tekstil ürünlerinin genellikle pamuklu kumaşlardan
seçilmesi uygundur.

2.1. Bebek Yatağı

Yatak seçiminde mümkünse anti bakteriyel ve doğal kauçuktan imal edilmiş “lâteks”
yataklar tercih edilmelidir. Ancak daha ekonomik olan orta sertlikte yarı ortopedik yataklar
da ihtiyaca cevap verecektir. Piyasada genellikle 70x130 veya 70x140 ebatlarında standart
ölçülerde yataklar bulunmaktadır. Bunun yanında isteğe uygun ölçülerde yatak imal
edilebilmektedir. Önemli olan yatağın karyolaya tam oturmasıdır. Yatağın daha temiz olması
için yatak koruyucular kullanılmalıdır. Yatak ile çarşaf arasına sıvı geçirgenliğini önleyecek
bir koruyucu (alez) takılmalıdır. Böylece kusma, idrar kaçırma gibi sızıntıların temizlenme
sonunda yatakta oluşturacağı bakteri, koku oluşumuna engel olunur. Ayrıca kullanılmış
yataklar (örneğin bir başkasının çocuğundan kalma, yıllarca saklanan anne, babanın yatağı
vb.) kesinlikle tercih edilmemelidir. Bu tip yataklar mikrop ve bakteri yuvasıdır (Resim 2.6).

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Resim 2.1: Bebek yatağı

2.2. Bebek Çarşafları

Bebeğin yatağında kullanılacak çarşafların % 100 pamuklu kumaştan ve rahat
kullanım açısından lastikli olanlar tercih edilmelidir. Bebek takımlarında sentetik ürünler,
bebeğin sağlığı açısından kesinlikle kullanılmamalıdır.

2.3. Bebek Yorganı

Yorgan bebeğin hareketlerini kısıtlayacak ölçüde ağır olmamalıdır. Nevresim takılarak
kullanılmalıdır. Kirlendiğinde nevresimi çıkarılıp yıkanabilir özelliğe sahip olmalıdır. Bebek
yorganları yaşanılan yerin hava şartlarına ve mevsimsel özelliklere göre kaliteli malzeme
(pamuk, yün) kullanılarak yapılmalıdır. Kullanılan pamuk ve yünün iyi temizlenmiş,
hijyenik şartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bebek yorganının makinede yıkanabilir
özelliklerde olmasına dikkat edilmeli, başkasına ait yorganlar hijyenik açıdan
kullanılmamalıdır.

2.4. Bebek Yastıkları

Bebeğin kullandığı yastıklar ilk doğduğu günden itibaren büyümesiyle birlikte farklı
ölçülere sahip olacaktır. Bebeğin yastığında kullanılacak kumaşlar % 100 pamuk olmalı,
içerisine dolduracağımız malzemenin bebeği terletmeyecek (elyaf gibi terleten) özelliklerde
olmamasına dikkat edilmelidir. Bebek yastıklarında pamuk veya yün kullanılmalıdır. Bebek
yastığının yumuşak olmasına özen gösterilmelidir.

Bebek karyolasında bebeğin uyurken kafasını çarpmaması için panfırlar
kullanılmaktadır. Panfırlar yatak örtüsüyle uyumlu olmalıdır. Panfırlar bebek karyolasını
hem süsleme hem de koruma amaçlı olarak kenarlardan bağlanarak kullanıldığı için dik
durmaktadır.

2.5. Bebek Nevresim Takımları

Nevresim takımları yatak çarşafı, yorgan ve yastık kılıfından oluşan yatak setleridir.
Bebek yatağında en sık kullanacağınız ürünlerdir. Bir bütün oluşturma ve çıkarılıp
takılabilme özelliğine sahip olması gereklidir. Nevresim takımının %100 pamuktan imal
edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bol dantelli, fırfırlı, fiyonklu olan gösterişli takımlardan
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uzak durulmalı; bu ürünlerin kıvrımlı yüzeylerinin temizliğinin ve ütüsünün zor olacağı göz
önüne alınmalıdır.

Daha çok sade kolay yıkanabilir, ütülenebilir nevresim takımları seçilmelidir.
Nevresim takımlarında yatak örtüleri 0- 3 yaş arası bebekler sürekli uyuduklarından pek
tercih edilmez.

Nevresim takımları bebeklerin ihtiyaçlarından dolayı çok sık değiştirileceğinden yeteri
kadar takıma sahip olunmalı ve tercihleriniz bebeğin cinsiyetine göre bol resimli ve uygun
renklerde olmalıdır.

Resim 2.2: Bebek nevresim takımı

2.6. Bebek Battaniyesi

Bebeklerin özellikle farklı yerlere taşınmalarında ve bebek odasının dışında
bulunduğu zamanlarda üzerlerini örtmede kullanılan ürünlerdir. Bebeğin doğduğu ilk aylarda
genellikle pazen ve pamuklu kumaştan yapılanlar kullanılmaktadır. Soğuk günlerde de hazır
ürünlerden yapılmış kalın yünlü battaniyeler kullanılmaktadır.
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Resim 2.3: Hazır bebek battaniyesi Resim 2.4: Hazır bebek battaniyesi

Resim 2.5: Tığla örülmüş bebek battaniyesi Resim 2.6: Tığla örülmüş bebek battaniyesi

2.7. Bebek Cibinliği

Cibinlik, bebeğin ilk doğduğu aylarda kullanılan bir üründür. Bu ürünün de diğer
tekstil ürünlerindeki özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir. Tülden yapılmış olan bu
üründe tül gözenekleri, bebeğin nefes almasını ve hava akımını engelleyecek kadar sık
olmamalıdır. Cibinlikler ayrıca sinek ve benzeri canlıların bebeğe zarar vermesini de
engellemektedir.
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Resim 2.7: Bebek yatağı cibinliği Resim 2.8: Bebek sepetindeki cibinlik

2.8. Bebek Odası Perdesi

Bebek odalarında en az bir pencere olması gereklidir. Odanın gün ışığını alması
açısından pencere önemlidir. Ancak bebeğin özellikle uyku saatlerinde ışıktan etkilenmemesi
için güneşlik bir perdenin olması odaya direk olarak giren ışığı azaltmaktadır. Ayrıca tül
olarak takılan perdeler de bebeklerin cinsiyetine uygun, fazla ağır deseni olmayan bebek
odası perdeleri de kullanılmaktadır.

Resim 2.9: Erkek bebek odası perdesi Resim 2.10: Kız bebek odası perdesi
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak lastikli bebek çarşafını dikiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çarşaf dikiminde kullanılacak
malzemeleri hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin işe
başlamadan önce eksiksiz olmasına
dikkat ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerden kumaş,
dikiş makarası, lastik, dikiş malzemeleri,
toplu iğne, dikiş makinesini hazırlayınız.

 Bebek yatağının ölçüsünü alınız.
 Bebek yatağının 70 x 130 olduğu

düşünülerek 150 cm eninde 210 cm
boyunda kumaş hazırlayınız.

 Kumaşı yıkayınız.
 Kumaşı (çekmesi düşünülerek) suda

beklettikten sonra yıkayıp ütüleyiniz.

Aşağıda verilen ölçülere göre kumaşınızı
kesiniz.

 Yatağın boyu = L =130

 Yatağın eni = W =70

 Yatağın yüksekliği = D=20

 Yatak altına kıvırma payı + baskı payı =
20 cm T

 Kumaş boy uzunluğu= L+(2*D)+(2*T)

 Kumaş boy
uzunluğu=130+(2x20)+(2x20)=210cm

 Dikkatli olunuz.

Şekil 2.1

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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 Kumaş en uzunluğu= W+(2*D)+(2*T)

 Kumaş en uzunluğu= 70+(2x20)+(2x20)
=150cm

Şekil 2.2

 70cm’lik dik açı oluşturacak şekilde her
köşeye bir kare işaretleyip kenarlarından
0,5 pay bırakarak kesiniz.

Şekil 2.3

 Kenarlarını dikiş makinesi ile
köşelerinden birleştirerek dikiniz.

 Çarşafınıza dik köşe oluşturunuz.

Şekil 2.4

 Çarşafınızın kenarlarını dikkatlice
kıvırınız.

Şekil 2.5

 Çarşafınızın tüm kenarlarını 2,5 cm içe
doğru iğneleyerek kıvırınız.

 Kıvırdığınız bu parçayı kumaşın tersi
üstte görünür şekilde dikiniz.
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 Lastiği çarşafa geçiriniz.

 Lastiği ufak bir alan açık bırakarak tüm
çevresinden 1m eksik olacak ölçüde ince
yassı lastiği geçiriniz.

 Geçirdiğiniz lastiğin iki ucunu dikerek
birleştiriniz.

 İşinizi zamanında hatasız bitiriniz.  Temiz ve düzenli çalışınız.
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bebek karyolasına uygun cibinlik dikiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bebek karyolası cibinliğinin
malzemelerini hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin işe
başlamadan önce eksiksiz olmasına
dikkat ediniz.

 Bebek yatağında kullanacağınız
malzemeleri (ekstrafor, tül, süsleme
malzemeleri, dikiş malzemeleri ve dikiş
makinesini) hazırlayınız.

 Aşağıda verilen ölçülere göre
kumaşınızı kesiniz.

 202 cm eninde 183 cm boyunda tülü
kesiniz. Şekil 2.6

 Şemada verilen ölçülerdeki en ve boy
ölçüleri ortalama olarak verilmiştir.
Ölçüleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

 Hazırladığınız tülleri ölçerek kesiniz.

Şekil 2.7

 Kare şeklinde hazırladığınız tülleri iki
aşamalı olarak dikkatlice kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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 Tülünüzü esnetmeden dikiniz. Şekil 2.8

 Cibinliğe huni görünümü vermek
istiyorsanız çizim 2.8’deki gibi
dikmelisiniz.

 Tül kumaşı esnek olduğundan kenar
dikişlerinin esnememesi için ekstraforla
birlikte dikiniz.

 Cibinliğin telini takınız.

 Cibinliğin dikimi bitirildikten sonra
süsleme malzemeleri kullanarak tepesini
birleştiriniz.

 Cibinliğin telini taktıktan sonra bebek
karyolasına montajınızı yaparak
kullanıma hazır hâle getiriniz.

 Yaptığınız çalışmayı hatasız bitiriniz.

 Dikkatli, temiz ve hatasız çalışınız.

Şekil 2.9
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak bebek yünleri ile battaniye örünüz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bebek battaniyesinin malzemelerini
hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin işe
başlamadan önce eksiksiz olmasına
dikkat ediniz.

 Bebek battaniyesinde kullanacağınız,
renkli bebek yünleri, yün kalınlığında
örgü şişleri, yün iğnesi ve dikiş
malzemelerini eksiksiz hazırlayınız.

 Aşağıda verilen ölçülere göre örgünüze
başlayınız.

 Kalp yapımı için şişinize 41 ilmek atınız.

 Bir sıra haroşa örgü örünüz.

 Bir sıra ördükten sonra örgünüzün
ortasını bulunuz.

 Ortaya geldiğinizde 3 ilmeği toplayarak
kesiniz.

 Bu işlemi 5 sıra örünüz (tekrar ediniz).

 Örgünüzün orta noktasının ortasını alınız
(örgünüzü 3 eşit parçaya bölmüş
olacaksınız.).

 Örgünün kenarlarındaki ayırdığınız
ilmekleri bırakarak –örmeden- örgünüze
devam ediniz.

 Kesme işlemini ortada uygulayacaksınız.

 Bu işlemi 5 sıra tekrar ediniz.

 5 sıradan sonra yanlarda birer ilmek
alarak kesiniz.

 Tüm ayırdığınız ilmekleri bitiriniz.

 Şişe ilmek atarken kenarda kalan ipin
olmamasına dikkat ediniz.

 Kesme işleminde sayıları hatasız ayırınız.

Resim 2.11

 Örgünüzde kenarlarda ayırdığınız
ilmeklere dikkat ediniz.

 Yanlardan kesilecek ilmekleri dikkatli
kesiniz.

 Örgünüzü hatasız bitiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–3
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 Yanlardaki ilmekleri ikişer, ortada
kesilen ilmekleri de üçer, üçer kesiniz.

 Kalan ilmekleri aynı anda kesiniz.

 Örgünüzde istenilen kalp şeklini
oluşturunuz.

 Öğrendiğiniz kalp örgüyü, renkli yünlerle
belirlediğiniz sayıda örünüz.

Resim 2.12

 Kalp örgülerinizi örerken sayının modele
uygunluğuna dikkat ediniz.

 Renkli kareler oluşturmak için 1 ilmekle
örgüye başlayınız.

 Her sırada yanlardan birer tane arttırarak,
20 sıra haroşa örünüz.

 Daha sonra ilmekleri yanlardan teker
teker toplayarak kesme işlemi yapınız.

 Kalplerin içine sığacağı büyüklükte kare
şekli veriniz.

 Battaniyenin altındaki kare örgüleri
verilen ölçüye göre örünüz.

 Daha önceden belirlediğiniz renklere
göre örgünüzü örünüz.

 Kare şekli verilirken artırma ve
eksiltmeleri hatasız yapınız.

Resim 2.13
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 Battaniyenizi birleştirirken renk
uyumuna göre yerleştiriniz.

 Battaniyenizin örme işlemi bittikten
sonra renk uyumunu göz önüne alarak
kalpleri uygun şekilde karelerin üzerine
yerleştiriniz.

 Yaptığınız örgüleri yün iğnesiyle hatasız
teyelleyerek dikiniz.

 Kenarlarının sarkmaması için tığ ile 3
sıra dolgu işi yapınız.

 Battaniye örgünüzü hatasız bitiriniz.

 Battaniye kenarlarının sarkmaması için
kenarlarına istediğiniz modelde oya
yapabilirsiniz.

 Battaniyenizi hatasız ve temiz çalışarak
bitiriniz.

Resim 2.14
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak tüysüz bebek yünleriyle tığ yardımıyla
bebek patiği örünüz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bebek patiğinin malzemelerini
hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Kullanacağınız malzemelerin işe
başlamadan önce eksiksiz olmasına
dikkat ediniz.

 Bebek patiği için bebek yünleri,
ipliğinizin kalınlığında tığ, ipinize uygun
ince kurdele, küçük boyda beyaz inciler
hazırlayınız.

Aşağıda verilen ölçülere göre tığ örgünüze
başlayınız.

 Tabanı yaparken 15 adet zincir çekiniz.

 Tığın üzerine tek iplik atılarak zincirin
üstüne 15 adet ilmek atınız.

 Yanlardan beşer adet artırarak örgüyü
genişletmeye başlayınız.

 İkinci sırada tabanın dönmemesi için
sürekli yanlardan artırma işlemi yaparak
örgüyü büyütünüz.

 Tabanı başlarken ipliğinizle tığınızın aynı
orantıda olmasına dikkat ediniz.

Resim 2.15

UYGULAMA FAALİYETİ–4
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 Sekiz sıradan sonra yanlardan arttırma
yapılmadan iki sıra örünüz.

 İkinci sıranın ardından dört ilmekte bir,
birinci ilmeğe değil ikinci ilmeğe batarak
örgünün üstünü daraltınız.

 Artırma işleminde patiğin düzgün olması
için arttırmaları hatasız yapınız.

Resim 2.16

 Patiğin ön tarafı için istediğiniz sayıda
ilmek sayısı ayarlayınız.

 Örgüyü yaparken dört ilmekte bir
daraltınız.

 İkinci sırada üç ilmekte bir daraltınız.

 Üçüncü sırada iki ilmekte bir daraltınız.

 İki zincir çekerek uçları birleştiriniz.

Resim 2.17

 Patiğin arka tarafını örerken yanlardan
beş ilmek bırakınız.

 Dörder zincir çekerek dördüncü ilmeğin
arasına sık iğne yaparak örünüz (Böylece
köprü oluşturmuş olursunuz).

 İkinci sıraya geçerken her bir köprü
ortasına üç ilmek iki zincir, üç ilmek bir
zincir çekerek diğer köprünün üstüne sık
iğne yapınız.

 Üçüncü sırada da aynı işlemi
uygulayınız.

 Patiğinizdeki sık iğne ve zincirleri aynı
oranda ve hatasız olmasına dikkat ederek
çekiniz.
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Resim 2.18

 Taban süslemesi için dört ve beşinci
sıranın ortasından katlayarak iki zincir
çekiniz.

 İkinci ilmeğin üstüne sık iğne yaparak
sırayı tamamlayınız.

 İkinci sırada bir tane üstüne almadan
yanına ve üstüne alarak iki kerede ilmek
çekiniz.

 Yanına üstüne almadan sık iğne yapınız.

 Diğer köprüye geçerek aynı işlemi
tekrarlayarak örgünüzü tamamlayınız.

 Patiğinizin süslemelerini yaparken
incileri düzgün ve sıralı dikiniz.

Resim 2.19

 İnci ve kurdelelerle süslemeler yaparak
patiğinizi tamamlayınız.

 Patiğinizi temiz, hatasız ve işlem
basamaklarına dikkat ederek bitiriniz.

Resim 2.20
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Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak basit bebek yatak örtüsü dikiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bebek yatak örtüsünün
malzemelerini hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Bebek desenli pazen, düz pazen, organze
dantel, pul boncuk çeşitleri, dikiş
malzemeleri, elyaf ve dikiş makinesini
eksiksiz hazırlayınız.

 Kalıbınızı istediğiniz ölçüde
hazırlayınız.

 130 cm boyunda 80 cm eninde
kalıpları çıkartınız.

Şekil 2.10

Şekil 2.11

 Çıkardığınız kalıpları kumaşa çiziniz.
 Kırlent için de kalıplarınızı çıkartınız.

 Çizdiğiniz kalıpları kumaşa hatasız çiziniz.

 Kumaşı düzgün kesiniz.
 Kumaşı keserken dikiş payını da ilave

ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–5



29

 Yüzünü işlerken işleme tekniğinde
hata yapmayınız.

Resim 2.21

Resim 2.22

 Renkli pullarınızı desene göre hazırlayınız.

 Kırlentin yüzünü pullarla işlerken pul
boncuk işleme tekniğiyle işleyiniz.

 Dikkatli ve düzgün işleyiniz.

Resim 2.23
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Resim 2.24

 Pantolona danteli yerleştiriniz.

Resim 2.25

 Pantolon ile gövdeyi teyelleyerek
makinede birleştiriniz.

 Pantolonun ucuna organze danteli
teyelleyerek makinede dikiniz.

 Dikişlerin düzgün olmasına dikkat ediniz.

Resim 2.26
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 Pantolon askılarını hazırlayınız.

Resim 2.27

 Pantolon askısı için ölçüye göre 2 adet
kesiniz.

 Verilen ölçülerde 25 cm boyunda 7 cm
eninde 2 adet parçayı kesiniz.

 Pantolon askılarının fırfırlarını süsleyiniz.

 Yatak örtüsünün astarını kesiniz.
 Birleştirilen yatak örtüsü ve kırlentin şekline

göre astarı kesiniz.

 Elyafı, yatak örtüsüne göre kesiniz.

Resim 2.28

 Yatak örtüsünün şekline göre elyafı hatasız
kesiniz.
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 Yatak örtüsünü, elyafı ve astarını
dikkatli yerleştiriniz.

 Yatak örtüsünün astarlanmasında hata
yapmamaya dikkat ediniz.

 Alta astarı, astarın üzerine işlenmiş yatak
örtüsünü, üzerine elyafı koyarak
teyelleyiniz.

Resim 2.29

 Hazırladığınız örtüyü makinede
dikiniz.

 Çevirme payını bırakmayı unutmayınız.

 Makinede dikerken hata yapmayınız.

Resim 2.30

 Kenarlarını temizleyiniz.

 Makineye çekilen yatak örtüsünün
kenarlarını temizleyiniz.

 Diktiğiniz örtünün yüzünü çeviriniz.



33

Resim 2.31

 Pantolon askılarını birleştiriniz.
 Pantolon askılarını dikerken dikilecek yeri

işaretleyiniz.

 Cebini dikiniz.

 Bitmiş işinizi kontrol ediniz.

Resim 2.32

 Kırlentin pantolon ve gövdesini
birleştiriniz.

 Kırlente pantolon ve gövdeyi birleştirirken
yatak örtüsünde uyguladığınız gibi
birleştiriniz.
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Resim 2.33

 Astar ile gövdeyi birleştiriniz.

 Gövdeyle astarı dikkatli birleştirerek
teyelleyiniz.

Resim 2.34

 Makineye çekiniz.

 Makinede dikerken hata yapmamak için
dikkatli olunuz.

Resim 2.35
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 Dikilen kırlenti çeviriniz.

 Dikilen kırlenti dikkatli çeviriniz.

Resim 2.36

Resim 2.37

 İçini elyaf ile doldurunuz.

 Elyafı doldururken elyafın her yöne eşit
dağılmasına dikkat ediniz.

 Doldurduğunuz elyafın açık bırakılan yerini
dikiniz.

Resim 2.38
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Resim 2.39

 Pantolon askısını hazırlayınız.

 10 cm boyunda 4 cm eninde iki adet kumaş
kesiniz.

 Pantolon askılarının kenarlarına organze
danteli teyelleyiniz.

Resim 2.40

 Pantolon askılarını birleştiriniz.

 Pantolon askılarını birleştirirken yatak
örtüsünde uyguladığınız işlem basamağına
dikkat ediniz.

Resim 2.41
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 Yatak örtüsünü ve kırlenti temiz ve
hatasız bitiriniz.

 Yaptığınız örtünün temiz ve düzgün
olmasına özen gösteriniz.

 İşinizi zamanında bitiriniz.

Resim 2.42
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kaplumbağalı bebek pijamalığı dikiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kaplumbağa bebek pijamalığının
malzemelerini hazırlayınız.

 Yapacağınız çalışmalar için aydınlık ve
temiz bir atölye ortamı olmasına dikkat
ediniz.

 Renkli polar kumaşları, elyaf, hazır göz
düğme, oya boncukları, dikiş
malzemelerinizi hazırlayınız.

 Kalıpları verilen modele göre fotokopi
yardımıyla çıkarınız.

 İstediğiniz boylarda kalıpları çıkarınız.

 Pijamalık modelinde kalıplarını çıkarırken
kendi isteğinize göre ölçülerinizi
belirleyebilirsiniz.

 Çıkardığınız kalıplarda baş ve ayakların
gövdeye uygun büyüklükte olmasına özen
gösteriniz.

Şekil 2.12

 Kumaşın üzerine kalıpları yerleştiriniz.
 Polar kumaşını ikiye katlayarak

çıkardığınız kalıpları gerekli sayıda düzgün
ve hatasız çıkarınız.

UYGULAMA FAALİYETİ–6
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Resim 2.43

Resim 2.44

 Kaplumbağanın üzerini hazırlayınız.

 İki adet olarak kestiğimiz gövdenin bir
tanesinin üzerine istediğimiz şekil ve
renkte polar keserek üzerine toplu iğne
yardımı belirlediğimiz yere hatasız
yerleştiriniz.

Resim 2.45

 Boncuk oyaları ile belirtilen yerlerden
dikiniz.

 Belirlediğiniz yerlere boncuk dikme
tekniğiyle boncuklarınızı dikiniz.

Resim 2.46
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Resim 2.47

 Gövdenin arkasını dikiniz.

 Gövdenin arka parçasını yastık kılıfı gibi
dikiniz.

 Makine dikişinizi başka bir parça üzerinde
kontrol ederek dikiniz.

Resim 2.48

Resim 2.49

 İlik açınız.

 Ayakları, başı ve kuyruğu dikiniz.

 Diktiğimiz arka parçaya iki ilik açınız ve
karşılığına birer düğme dikerek pijamaları
koyacağımız bölümü hazırlayınız.
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Resim 2.50

Resim 2.51

 Ayaklarını ve başını elyafla doldurunuz
ve makinede dikiniz.

 Dikilen ayakları ve başı ters çevirerek
içlerine elyafı eşit doldurunuz.

 Elyafların çıkmaması için uçlarını (elyaflar
görünmeyecek şekilde) makinede çekiniz.

Resim 2.52
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Resim 2.53

 Hazırladığınız ayaklarının, başının ve
kuyruğunun yerini tespit ediniz.

 Hazırladığınız ayakları, başı ve kuyruğunu
resimde görüldüğü gibi yerleştiriniz.

 Yerleştirdiğiniz ayakları, başı ve
kuyruğunu teyelleyerek makinede dikiniz.

Resim 2.54

Resim 2.55

 Ayaklarını ve başını düz zemine
yerleştiriniz.

 Ayaklarını ve başının dikildiği gövdeyi
resimdeki gibi düz zemine yerleştiriniz.

 Üzerine kırlent arkası gibi hazırladığınız
iki parçalı gövdeyi yerleştiriniz.

 En üste de gövdenin üçüncü parçasını
yerleştiriniz.
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Resim 2.56

Resim 2.57

 Teyellediğiniz parçaları makinede
dikiniz.

 İçine elyafı eşit şekilde doldurunuz.

 Yerleştirdiğiniz parçaları teyelleyerek
makinede dikiniz.

 Elyaf dolduracak kadar olan yeri açık
bırakınız.

 İçine doldurduğunuz elyafı hatasız
doldurunuz.

Resim 2.58
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Resim 2.59

 Açık bırakılan yeri dikiniz.

 Gözlerini yapıştırınız.

 Kullanıma hazır hâle getiriniz.

 Gözlerini dikkatli yapıştırınız.

 Hatasız ve dikkatli çalışınız.

 Zamanınızı iyi kullanınız.

Resim 2.60

Resim 2.61

Resim 2.62
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin bir kısmında doğru bir kısmında yanlış ifadeler kullanılmıştır.
Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ( D) ya da yanlış ( Y) seçeneğini yerleştiriniz.

1. ( ) Bebek odası, bebeğin doğduğu andan itibaren zamanının önemli bir kısmını
geçirdiği yerdir.

2. ( ) Bebek yataklarının anti bakteriyel ve doğal kauçuktan imal edilmiş olanları tercih
edilmelidir.

3. ( ) Bebeğin yatağında kullandığımız çarşaflar % 100 pamuklu kumaştan olmalıdır.

4. ( ) Bebek yorganları çocukların uyuduklarında hareketlerini kısıtlayacak ölçüde
olmamalıdır.

5. ( ) Bebek yastıklarında pamuk ve yün kullanmamalıyız.

6. ( ) Hazır yün battaniyeler genellikle yazın kullanılmalıdır.

7. ( ) Cibinlikte kullanılan tüller bebeklerin rahat hava alabilmeleri için sık gözenekli
olmamalıdır.

8. ( ) Lastikli çarşafı diktikten sonra yıkayınız.

9. ( ) Tığla örülen bebek patiklerinde iple tığ arasındaki orantı önemli değildir.

10. ( ) Bebek battaniyelerinde genellikle pamuklu kumaşları tercih etmeliyiz.

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 geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin bir kısmında doğru bir kısmında yanlış ifadeler kullanılmıştır.

Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ( D) ya da yanlış ( Y) seçeneğini yerleştiriniz.

1. ( ) Bebek odasında kullanılan yatak ölçüleri standart değildir.

2. ( ) Bebek çarşaflarında genellikle sentetik kumaşlar kullanılmalıdır.

3. ( ) Bebek odasının pencereleri zeminden yüksek olmalıdır.

4. ( ) Abajur türü aydınlatmalarda bebek odasına en uygunu tavandan aydınlatmadır.

5. ( ) Bebek karyolasında panfırlar süsleme ve koruma amaçlıdır.

6. ( ) Bebek odasında kullanılan nevresim takımları yatak, yorgan çarşafı ve yastık
kılıflarından oluşur.

7. ( ) Lastikli çarşafı dikerken kenarları kıvırarak dikiniz.

8. ( ) Cibinlik tülünü esnetmeden dikiniz.

9. ( ) Bebek battaniyesinde kenarların sarkmaması için kenarlarına oya yapınız.

10. ( ) Bebek takımlarını bebek yatağının büyüklüğüne göre dikmemeliyiz.

11. ( ) Bebek odası, ışığı doğrudan almamalıdır.

12. ( ) Bebek odasının duvar boyasında mavi, yeşil renkler soğuk ve sakinleştirici
özelliğe sahiptir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 A

4 C

5 B

6 C

7 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 D

4 D

5 Y

6 Y

7 D

8 Y

9 Y

10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 Y

3 D

4 D

5 D

6 D

8 D

9 D

10 Y

11 Y

12 D
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