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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD541 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI  Düz Örme Ceket Dikimi 

MODÜLÜN TANIMI 
 Düz örme ceket dikimi konusunda temel bilgi ve 

becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE  40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Düz örme ceket dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite 

niteliklerine uygun düz örme ceket dikimi 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Bedenden çıkan yaka çalıĢmalarını tekniğe uygun 

yapabileceksiniz. 

2. Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme ceket 

kesimi yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun düz örme ceket dikimi 

yapabileceksiniz. 

4. Düz örme ceket son ütü ve son kontrol 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık bir ortam  

Donanım: Ġğne, toplu iğne, dikiĢ ipliği, makas, çizgi 

taĢı ve dikim makineleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Türkiye, dünyanın ve Avrupa topluluğunun en önemli tekstil ve hazır giyim 

tedarikçileri arasında yer almaktadır. 1980 ve 1990 yıllarında sektör hızlı bir biçimde 

geliĢmeye baĢlamıĢ ve ülkemiz dünyanın en önemli hazır giyim üreticileri arasında yer 

almıĢtır. Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olmayı baĢarmıĢtır. 

 

Fakat 2005 yılında kotaların kaldırılması ve Türkiye’nin genel maliyetlerinin diğer 

hazır giyim üreticisi ülkelerden fazla olması sektörün geleceğini olumsuz yönde etkilemiĢtir. 

Gelecekte rekabet koĢulları daha da ağırlaĢacaktır. Hazır giyim sektörü makine-teçhizat 

yatırımları açısından incelendiğinde teknolojinin bütün imkânlarından yararlanıldığını ve 

ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Sektörün tek problemi, nitelikli insan gücüdür. 

Gelecekte nitelikli eleman yetiĢtirebilen ülkeler diğerlerine göre daha avantajlı durumda 

olacaktır. Tek bir iĢ yapabilen elemanlar yerine, giderek çok yönlü çalıĢabilen, öğrenmeye 

açık elemanlar tercih edilmeye baĢlanacaktır. Zamanı iyi, malzeme ve makineyi doğru 

kullanan, sıfır hata oranıyla çalıĢmayı hedefleyen çalıĢanlar; sektörün rekabet gücünü 

artıracak en önemli faktörlerdendir.  Avrupa Birliğine girme çabasında olan ülkemiz 

uluslararası niteliklere sahip elemanlar yetiĢtirmek durumundadır.  

 

Hazır giyim sektörü geniĢ bir alanı kapsamaktadır. Bu modülde düz örme kumaĢlarda 

bedenden çıkan yakaların nasıl dikileceği ve düz örme ceket dikim iĢlemlerinin nasıl 

yapılacağı anlatılacaktır. Düz örme (triko) üretimi yapan bir iĢletmede çalıĢırken  modülde 

bulunan bilgiler iĢinizi daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Yönetim kademesinde 

bulunduğunuzda, iĢe hâkim olabilmeniz, iĢ akıĢını doğru yapabilmeniz ve oluĢabilecek 

hataları önleyebilmeniz için yeterli bilgiye sahip olmanız gerekecektir.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
AMAÇ  

 
Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme ceket kesimi yapabileceksiniz. 

 

ARAġTIRMA  
 

 Düz örme iĢletmelerine giderek kesim tekniklerini araĢtırıp rapor hazırlayınız.   

Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

1. DÜZ ÖRME CEKET KESĠMĠ 
 

1.1. Model Analiz ĠĢlemleri  
 

Model analizi model teknik föyü incelenerek yapılır.  Model teknik föyü müĢteri 

istekleri doğrultusunda alınan sipariĢe göre, imalatı planlanan ürün ile ilgili tüm detayları 

gösteren ve teknik bilgileri içeren model tanımlamasıdır. BaĢka bir deyiĢle ürün takip 

formudur. Giysinin dikim planının yapıldığı, makine parkının belirlendiği, kalıp, örme, 

dikim bilgilerinin ve malzeme örneklerinin kullanımının gösterildiği formdur. Bu form ile 

giysiyi dikecek kiĢi model ile ilgili tüm bilgileri bir arada görerek çalıĢmalarını yapar. 

Ġmalatı planlanan ürün için bütün çalıĢmalar, daha üretim sürecine girilmeden önce 

baĢlatılmalıdır.  Ön hazırlık kapsamında müĢteri tarafından verilen sipariĢ doğrultusunda 

numune hazırlanır. Düz örme konfeksiyonda yapılması planlanan numune için iplik 

aĢamasından baĢlayarak yardımcı malzeme, aksesuar, örme, ütü, yıkama-sıkma-kurutma, 

kalıp, kesim, dikim, son ütü ve son kontrol iĢlemleri en ince detaya kadar uygulanarak 

numune (proto) oluĢturulur. Numunenin her aĢaması kalite kontrol ölçütleri dikkate alınarak 

uygulanır. Numune ile ilgili tüm bilgiler numune teknik formuna girer. Üretim aĢamasında 

hazırlanan tüm formlar bölümlere ayrı ayrı gönderilir.  

 

Model teknik föyünde model ile ilgili tüm bilgilerin ayrıntılı bir Ģekilde ve herkesin 

anlayacağı bir dilde açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, modele ait teknik 

çizim, iĢ akıĢıyla ilgili tüm detay ve teknik bilgileri içermelidir. Ürün takip formu en geç 

modelin imalatı sırasında oluĢturulmalıdır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
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MODEL TEKNĠK FÖYÜ 
Model kodu:  Ġplik                :Pamuk (kuru çevirme) 

Model adı:   Makine nu.: 5gg  

Artikel:   Tarih:  

MüĢteri:   Hazırlayan:  

ÇĠZĠM

 

Biçim tanımlama 

*Ekstrafor, 3 iplik overlok makinesinde 

takılacak. Ölçüye dikkat ediniz. 

*Yaka ense etiketi, arka yaka ortalanıp düz 

dikiĢte takılacak. 

*Ölçülerin numune ile aynı olmasına dikkat 

ediniz. 

NOT: 

           BĠTMĠġ ÖLÇÜLER 

 BEDEN DAĞILIMI 36 38 40 42        
A

  
Beden boyu 63 65 67 69        

B Beden eni 46 48 50 52        

C Kol boyu 84 84 86 86        

D Omuz 15 15 16 16        

E Kol eni 16 17 17 18        

F Ön kol evi 22 22 23 23        

G Kapanma payı bant geniĢliği 4 4 4 4        

H Ön yaka düĢüklüğü 28 28 28 29        

I Yaka yüksekliği 20 20 20 21        

Ġ ManĢet geniĢliği 10 11 11 12        

J Beden lastik boyu 5 5 5 6        

K Kol lastik boyu (katlanmadan) 15 15 15 16        
L Cep eni 12 12 12 13        

M Cep boyu 14 14 14 15        
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Ġmalat aĢamasını sorunsuz olarak yürütebilmek için biçim tanımlaması formunun 

herhangi bir yanlıĢ anlamaya fırsat vermeden hazırlanması gerekmektedir. Sektörde model 

teknik föyü formu, farklı isimlerle adlandırılır. Bu isimlerden öne çıkanlar:  biçim 

tanımlaması,   model formu, model tanımlaması, ölçü föyüdür. Model teknik föyü Ģunları 

kapsar: 

 

 BaĢlık bölümü: Modelin adı, modelin kodu, dosya nu., artikel nu., müĢteri nu., 

makine nu., iplik, hazırlama –teslim tarihi ve sezonu.  

 

 Teknik çizim: Ürün Ģeması olarak da ifade edilmektedir. Modellerin ön-arka 

perspektif görüntüsünü gösteren model çizimleridir. Formla ilgili bütün detaylar                          

yaklaĢık biçimde ölçeğe uygun ve mutlaka tam olarak gösterilmelidir. Ayrıca 

modele ait özellik gösteren teknik detaylar (yaka, kol vb.) çizimde ifade edilir. 

Çizimde 1/25 gibi ölçeklendirmeler kullanılmaktadır.  

 

 Tanımlama: Çizim üstünde görülmeyen bütün özelliklerin açıklanmasıdır. 

Ġmalat aĢamasının sorunsuz bir Ģekilde yürütülebilmesi için detaylar tanımlama 

bölümünde açık seçik olarak ifade edilmelidir. 

 

 Ölçü tablosu: SipariĢi alınan ürünün beden büyüklüklerinin yani ölçü                         

tanımlarının (boy,  beden,  kol boyu vb.) yapıldığı alandır. Beden dağılımları S, 

M, L, XL-1, 2, 3 veya T1, T2 olarak gösterilmektedir. Beden dağılımı, beden 

çizelgesi ya da imalat ölçü tablosu olarak da ifade edilmektedir. 

 

 Parça listesi: Bir ürünün bütün kesim parçalarının düzenlenip iĢlevlerine göre                         

belirtildiği formdur. 

 

 Aksesuar bilgileri: Modele ait kumaĢ örneği, fermuar, düğme, ekstrafor, ense                        

etiketi, yıkama talimatı, beden etiketi, bayrak etiketi ve süs etiketi (karton                        

veya marka etiketi) örnekleri ile dikim bilgilerini içermektedir.                       

 

 DikiĢ bilgileri: Üretim aĢamasında kullanılacak makine, dikiĢ ipliği ve 

malzemeye ait bilgileri içerir. 

 

 Baskı nakıĢ bilgileri: Modele ait baskı nakıĢ yerleĢim bilgisi ve örneğinin 

belirtildiği bölümdür. 

 

 Yıkama bilgileri: Örme kumaĢ özelliğine göre yıkama-sıkma-kurutma ve 

kullanılan kimyasal bilgileri içermektedir. MüĢteri isteğine göre kumaĢ parça 

veya ürün hâlinde iĢleme tabi tutulur. 

 

 Paketleme bilgileri: Ürüne ait paketleme ve asorti bilgilerini içerir. 

 
Not: Yukarıda açıklanan bilgiler, sektörde iĢletmeden iĢletmeye farklılıklar 

göstermektedir. 



 

 6 

 

MODEL TEKNĠK FÖYÜ 
Model kodu:    Ġplik             : Pamuk (kuru çevirme) 

Model adı    :   Makine nu.  : 5gg Cms 

Artikel          :   Tarih            :  

MüĢteri          :  Hazırlayan:   

DikiĢ  

Tüm dikiĢler remayözde olacak + 3 iplik overlok olacak.  

Omuzlarda ekstrafor kullanılacak. Ekstrafor remayöz makinesinde takılacak. 

Yaka remayözde takılacak. 

DikiĢ ipi: Kendi ipi + aynı renk merserize 
AKSESUAR –ETĠKET 

Ense etiketi: 

Ense ortalanıp üst ucundan düz dikiĢ makinesinde 

merserize ip kullanılarak dikilecek.  Beden etiketi yanına 

dikilecek. 

                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

Yıkama talimatı: Sol iç yan dikiĢe, etek ucundan 10 cm yukarıya dikilecek. 

 

 

% 50 

PAMUK 

%50  

AKRĠLĠK 

BASKI-NAKIġ  

 
YIKAMA  

                                                        KURUTMA REÇETESĠ                                    
                                                *30 DAKĠKA(KURU ÇEVĠRME) 

PAKETLEME  
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1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

 DikiĢler  

 

Dikim için örgü kalınlığına uygun kalınlıkta remayöz makinesi seçilmelidir.  DikiĢ 

payları overlokla temizlenmeyeceğinden 1 maydan olmalıdır. 

 May takibi yapılan kısımlarda en az 1 may en çok 2 maydan dikim 

yapılmalıdır. 

 DikiĢ bitimlerinde remayözden çıkan iĢin ipliği içeri çekilmelidir. 

 Desenli örgülerde desen özelliği dikkate alınarak kesim ve dikim 

iĢlemleri yapılmalıdır.  

 Yan kapatmalarda may takibi yapılması sağlanmalıdır. 

 Model özelliği olan dikiĢlerde 1/1, 2/1 lastik gibi örgülerde boyuna 

kapatmalarda kol ağızları, etek uçları ve yaka yanlarının dikiminde ilk 

parçanın ters ilmekten ikinci parçanın ise düz ilmek ortasından takılması 

sağlanmalıdır. 

 Etiketler 

 Ense etiketi dikilirken makine ayarı çok iyi yapılmalı, kesinlikle alt iplik 

dıĢtan görünmemelidir  

 Yıkama talimatı, sol yan dikiĢten 20 cm yukarı takılmalıdır. 

 Ütüleme 

 Ütü iĢleminde ısı ürünün iplik özelliklerine ve örüldüğü makine 

kalınlığına göre ayarlanmalıdır. 

 Ütüleme iĢlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmalıdır. 

 Ġlik–Düğme 

 Ġlik düğme iĢaretleri alınırken kumaĢ üzerinden silinebilecek 

malzemelerle iĢaret alınmalıdır. 

 Ġlik ve düğmelerin yerlerinin kaymamasına dikkat edilmelidir. 

 Ġlik ve düğme boylarının orantılı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme ĠĢlemleri 
 

Kalite nitelikleri formunda, dikiĢlerin ya da ürün üzerinde yapılan çalıĢmaların olması 

gereken ölçüleri ve toleransları verilir. Bu formdaki ölçülere göre ürünlerin kalite kontrolü 

yapılır. Düz örme sanayinin kalite değerlendirmesi; sipariĢi alınan her ürün-model için 

değiĢkenlik göstermektedir. O ürüne ait kalite kontrol detayları ve tolerans payları belirlenir.  

Tolerans payı konusunda esneklik var ise de üründen ürüne farklılık göstermektedir.  

 

Hedef her zaman için sıfır tolerans doğrultusunda üretim yapmaktır. Tolerans payları 

konusunda kesin bir standart oluĢmamıĢtır. Kalite ölçütlerinin değerlendirilmesinde: 

 

 Modelin optik görünüĢü, 

 BitmiĢ ölçüleri, 

 Ġplik (düğüm, incelik, kalınlık, büküm vb.), 
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 Renk(kazan farkı vb.) 

 Desen, 

 TuĢe, 

 DikiĢ, 

 Etiket yerleĢimi, 

 El iĢi vb. gibi ölçütler müĢteri isteği doğrultusunda gerekli onay alınarak 

modelin imalatına baĢlanır.  
 

Model kodu:                              Ġplik: 

Model adı:                              Makine nu.: 

Artikel:                              ÇalıĢan      : 

MüĢteri :                              Kontrol    : 

 Tanımlama 
Ölçüm yeri  

BEDEN BEDEN BEDEN 
STANDAR

T 

TOLERAN

S 

+/- 

STANDAR

T           
TOLERAN

S 

+/- 

STANDAR

T 
TOLERAN

S 

+/- 
A Beden boyu …mm …mm  … mm                   …    mm … …. 

B Beden eni       
C Kol boyu       
D Omuz       
E Kol eni       
G Kapanma payı 

bant geniĢliği 

      

H Ön yaka 

düĢüklüğü 

      

I Yaka 

yüksekliği 

      

Ġ ManĢet 

geniĢliği 

      

J Beden lastik 

boyu 

      

K Kol lastik boyu 

(katlanmadan) 

      

L Cep eni       
M Cep boyu       

 

Ense etiketi       
Beden etiketi       
Yıkama etiketi       
Marka etiketi       

 Ürün iĢlem 

safhası 
 

ÇalıĢma aracı  

 Ġlave aletler  
 

Yukarıda verilen tabloda standart ve tolerans ifadeler  ( mm) olarak gösterilmiĢtir. 

Tolerans olarak verilen (+)-(-) değerler üründen ürüne ve iĢletmeden iĢletmeye farklılıklar 

göstermektedir. 
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1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Kesim öncesi hazırlık iĢlemleri ile ilgili bilgi edinmek için kazak ve yelek üretimi 

iĢlemlerini inceleyiniz. 

 

1.5. Ceket KumaĢının Ġlk Kontrol ĠĢlemleri  
 

KumaĢlara ilk kontrol iĢlemleri örme bölümünde çalıĢan elemanlarca yapılır. KumaĢta 

leke olup olmadığına bakılır. Ġplikte incelik ve kalınlık olmasından kaynaklanan kumaĢ 

deformasyonuna; kumaĢta ilmek kaçığı, patlak, iğne izi olup olmadığına; kumaĢların 

istenilen ölçülerde örülüp örülmediğine bakılır. Bu kontrol iĢlemleri ıĢıklı masalarda yapılır. 

 

1.6. Ceket KumaĢı Kesim ĠĢlemleri 
 

Ceket kumaĢı kesim iĢlemleri hakkında bilgi edinmek için kazak ve yelek kesim 

iĢlemlerini inceleyiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Ceket kumaĢı kesimini yapınız. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler  

 Kesimi yapılacak kumaĢın bedenlerini 

may takibi yaparak katlayınız. 

 Her iki katında da desen 

özelliklerinin ve lastik 

kısımlarının üst üste gelmesine 

dikkat ediniz. 

 Ceket kalıbını katladığınız kumaĢ 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Kalıbın etek ucunun kumaĢın 

lastik tarafına gelmesine özen 

gösteriniz. 

 Kalıp kenarlarından çizgi taĢı ile 

çiziniz. 

 Çizim esnasında kalıbı 

kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Kesime arka yakadan baĢlayıp may 

takibi yaparak kesiniz. 

 KumaĢın düz kısımlarını may 

takibi yaparak kesmeye özen 

gösteriniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kesimi yapılacak kumaĢları may takibi yaparak katladınız mı?   

2. KumaĢ üzerine kalıbı doğru olarak yerleĢtirdiniz mi?   

3. KumaĢ üzerine yerleĢtirdiğiniz kalıbı kaydırmadan kumaĢı çizdiniz 

mi? 

  

4. Kesim iĢlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?   

5. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kalite ölçütleri değerlendirilmesinde aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yer almaz? 

A) Yıkamalı –yıkamasız 

B) Ġplik 

C) Leke 

D) TuĢe 

 

2. Standart ve tolerans ifadeler “mm” olarak gösterilir.  Saptanan bu değerler hangi 

formda yer alır? 

A) Kalite nitelikleri formunda 

B) Adet takip formunda 

C) Numune kontrol formunda 

D) Dikim föyünde         

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kumaĢ ilk kontrol iĢlemleri arasında yer almaz? 
A) KumaĢta leke olup olmadığına bakılır. 

B) KumaĢların istenilen ölçülere uygunluğuna bakılır. 

C) KumaĢlarda patlak olup olmadığına bakılır. 

D) KumaĢlar kesime hazırlanır. 

 

4. Asgari çalıĢma talimatında aĢağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgilendirme yapılmaz? 

A) Kalıp düzeltmeleri 

B) Ġlik düğme dikimi 

C) Ütüleme 

D) Dikim bilgisi 

 

5. AĢağıda bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Biçimli örme metoduyla örülen kumaĢlarda kesim iĢlemi yapılmaz. 

B) Ceket kumaĢının ilk kontrolünde kumaĢın defolu olması önemli değildir. 

C) Kalite ölçütleri saptandıktan sonra müĢteri onayına sunulur. 

D) Model analiz iĢlemleri çok önemlidir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
AMAÇ  

 
Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme ceket dikimi yapabileceksiniz. 

 

ARAġTIRMA  
 

 Düz örme iĢletmelerine giderek ceket dikim tekniklerini araĢtırıp rapor 

hazırlayınız. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

2. DÜZ ÖRME CEKET DĠKĠMĠ 
 

2.1. Ceket Dikim Planı Yapma ĠĢlemleri 
 

SipariĢi alınan ve seri üretime geçmesi planlanan modele ait dikim aĢamalarını ve 

çalıĢma aracının planlandığı teknik bilgileri içeren formdur. Dikim aĢamaları iĢ akıĢına göre 

ayrıntılı bir Ģekilde oluĢturulmalıdır. ÇalıĢma aracı ile ilgili makine numarası ve beslenecek 

iplik sayısının doğru olarak belirtilmesi gerekmektedir. Dikim planı ürünün iĢlem sırasına 

göre hazırlanmalıdır. Dikim planı hazırlanması aynı zamanda ortaya çıkabilecek hataları en 

aza indirgemek için önemlidir. ĠĢ akıĢına göre dikim planı hazırlamak zaman kaybını önler. 

Bir dikim planında cümleler yoruma açık olmamalıdır. Dikim planında ürünün içeriğine 

uygun doğru açıklamalar yapılırsa baĢarılı sonuçlar verir. Sektörde akıĢ basamağı formu 

olarak da adlandırılan formun sıralanıĢı iĢletmeden iĢletmeye farklılıklar göstermektedir.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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AKIġ BASAMAĞI FORMU 

 

Model kodu:  Ġplik: 

Model adı:  Makine nu.: 

Artikel: Tarih:      

MüĢteri: Hazırlayan: 

 

 

Üretim nu.: AkıĢ dilimi (iĢ planı) ÇalıĢma aracı 

1.  Kolu ön bedene takma 761/7 remayöz  

2.  Kolu ön bedene takma 761/7 remayöz 

3.  Arka bedene kolları takma 761/7 remayöz 

4.  Cepleri ön bedene monte etme 761/7 remayöz 

5.  Kol manĢetini dikme 761/7 remayöz 

6.  Sağ ön beden kapanma payı bandını 

takma 

761/7 remayöz 

7.  Sol ön beden kapanma payı bandını 

takma 

761/7 remayöz 

8.  Yakayı bedene takma 761/7 remayöz 

9.  Yıkama talimatı dikme D.s.m 

10.  Ense etiketi dikme D.s.m 

11.  Ütü Konveyör pres ütü 
 

2.2. Makine Parkurunu Belirleme ĠĢlemleri 
 

Ceket dikiminde makine parkuru aĢağıdaki gibidir: 

 

  

 

 

2.3. Ceket Dikiminde Ön Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Ceket dikimi yapılırken aĢağıdaki kurallara göre hareket edilmelidir.  

 

 Remayöz makinesinin çalıĢma yönü sağdan sola doğru olduğu için parçalar bu 

kurala dikkat edilerek takılmalıdır. 

 Remayöz makinesinin iplikleri kumaĢa uygun renkte takılmalıdır. 

 Remayöz makinesinin iplikleri makinenin kalınlığına uygun olmalıdır. 

 Kol evi ölçüsüne dikkat edilmelidir. 

 Yan boy ölçüsüne dikkat edilmelidir. 

 

ÜTÜ REMAYÖZ 
DÜZ SANAYĠ 

MAKĠNESĠ ÜTÜ 
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2.4. Ceket Dikim ĠĢlemleri 
 

Ceket dikimine baĢlarken öncelikle parçaları hazırlamalısınız. Parçaları hazırladıktan 

sonra parçaların ütüsünü yapınız. Daha sonra beden üzerine kolları dikiniz. Kolları 

birleĢtirdikten sonra cepleri dikin. Açık kolları dikiniz,  kolların dikiminden sonra yakayı 

takınız ve dikiniz. Yan kapama iĢlemini de yaptıktan sonra temizleme ve el iĢçiliği yaparak 

dikimi tamamlayınız. 



 

 15 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Düz örme ceket dikimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ceketin parçalarını hazırlayınız. 

 

 Dikimini yapacağınız ceketin tüm 

parçalarını hazırlamayı unutmayınız. 

 Ġlk ütüsünü yapınız. 

 

 KumaĢa uygun ısı ayarlamasını 

unutmayınız. 

 Ön bedeni makineye takınız. 

 

 Ön bedeni makineye kumaĢın tersi 

size bakacak Ģekilde takmayı 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kolu bedene takınız. 

 

 Kol parçasını bedenin üzerine 

kumaĢın düz tarafı size bakacak 

Ģekilde takmayı unutmayınız. 

 Dikim iĢlemini yapınız. 

 

 Ön beden ve kolun birleĢtirilmesinin 

doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Ġki 

kolu da arka bedene birleĢtiriniz. 

 

 Bedendeki cep yerini ve cebi takınız. 

 

 Bedende iĢaretlenen cep yerinden 

baĢlayarak kumaĢın düz tarafı size 

bakacak Ģekilde ön bedeni makineye 

takınız. Daha sonra cep parçasını 

bedene takınız. 
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 Makineyi boĢa alınız. 

 

 DikiĢte bozukluk veya atlama olup 

olmadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Bedendeki cep iĢaretinin olduğu 

noktaya makineyi çeviriniz ve 

dikiniz. 

 

 Parçayı makineden sağdan sola doğru 

çıkartmayı unutmayınız. 

 Kol lastiğini makineye takınız. 

 

 Kollarda bulunan manĢetler geriye 

kıvrılacağı için kol ucunu kumaĢın 

ters tarafı size bakacak Ģekilde lastik 

örgünün bitimine kadar payı 

sıfırlayarak 1.  maydan makineye 

takınız. 



 

 18 

 
 Lastiğin üst kısmını makineye 

takınız. 

 

 Lastiğin üst kısmını, 1. maydan may 

takibi yaparak kumaĢın düz tarafı size 

bakacak Ģekilde lastik örgünün 

bitimine kadar payı sıfırlayarak 

makineye takınız. 

 Takma iĢleminde lastik örgünün 

bütünlüğünün bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 Kol ve dikimlerini kontrol ediniz. 

 

 Dikimde herhangi bir bozukluk var 

ise düzeltiniz. 

 Kapanma payını makineye takınız. 

 

  Bandı göz göz doğru olarak takmaya 

dikkat ediniz. 
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 Ön bedeni bandın üzerine takınız. 

 

 Ön bedeni de kapanma payı takılacak 

yeri (röver hattına kadar) kumaĢın 

tersini çevirerek 1. maydan makineye 

takınız. 

 Fire ipliğini sökünüz. 

 

 Bantların ucunda bandı makineye 

takmanızı kolaylaĢtıran fire ipliklerini 

sökerken son sıraya geldiğinizde 

dikkatle sökünüz. Eğer hızlıca ve 

zorlayarak sökmeye çalıĢırsanız dikiĢ 

Ģekli bozulabilir ya da dikiĢiniz 

sökülebilir. 

 Bedeni bandın üzerine takınız. 

 

 Bedende Ģal yakayı takmak için 

ayrılan yeri bandın üzerine kumaĢın 

tersi size bakacak Ģekilde takınız. 
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 ġal yakayı dikiniz. 

 

 Dikim esnasında tutucuları kapatmayı 

unutmayınız. 

 Fire ipliğini sökünüz. 

 

 

 

 Röver hattını makineye takınız. 

 

 Takma iĢlemi sırasında 

ölçülendirmeye dikkat etmeyi 

unutmayınız. 
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 Yakanın dönüĢ yerini makineye 

takınız. 

 

 DönüĢ yerini doğru takmaya dikkat 

ediniz. 

 Yakanın diğer tarafını da aynı 

Ģekilde makineye takınız. 

 

 

 Yakanın dönüĢ yerini makineye takınız 

ve dikiniz. 
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 Dikilen yerlerin kontrolünü yapınız. 

 

 Dikimde herhangi bir bozukluk var 

ise düzeltiniz. 

 Yan kapama iĢlemini yapınız. 

 

 Yan kapama iĢlemi için önce etek 

ucundan baĢlayarak kolda lastik 

örgünün baĢlangıcına kadar kumaĢın 

düz tarafı size bakacak Ģekilde may 

takibi yaparak makineye takınız. 

 KumaĢı ters çeviriniz. Etek ucundan 

baĢlayıp kolda lastik örgünün 

baĢlangıcına kadar may takibi 

yaparak makineye takınız. Dikim 

iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 Diğer tarafta da aynı iĢlemi tekrarlayınız. 
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 Dikilen yerlerin kontrolünü yapınız. 

 

 Dikimde herhangi bir bozukluk var 

ise düzeltiniz. 

 Cep yanlarını dikiniz. 

 

 Ceplerin yanlarını kapatmak için düz 

dikiĢ makinesine geçiniz. KumaĢta ve 

cep kenarında may takibi yaparak 

cebin bir tarafını dikiniz. Sonra diğer 

tarafını dikiniz. 

 Diğer cepte de aynı iĢlemi 

tekrarlayınız. 

 

 Esnetmemeye özen göstererek 

dikiniz. 
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 El iĢlerini makinede yapınız. 

 

 Etek uçlarının ve kol uçlarının 

ipliklerini temizlemek amacıyla 

yapılacak olan el iĢlerini kumaĢ kalın 

olduğu için düz dikiĢ makinesinde 

yapınız. 

 Yıkama talimatını dikiniz. 

 

 PekiĢtirme dikiĢi yaparak dikiniz.  

 Ense etiketini dikiniz. 

 

 DikiĢ kontrollerini yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Ortam temizliğini kontrol ettiniz mi?   

3. Ceket dikim planını modele uygun olarak hazırladınız mı?   

4. Makine parkurunu modele uygun olarak belirlediniz mi?   

5. Ceket dikimi ön hazırlık iĢlemlerini modele ve tekniğe uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

6. Kolları tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

7. Cepleri tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

8. Kapanma payı bantlarını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

9. Yaka bandını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

10. Yan dikiĢi tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

11. Yıkama talimatını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

12. Ense etiketini tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

13. Ürün kontrolünü tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

14. Ütülemeyi tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bir dikim planında cümleler yoruma açık olmamalıdır.   

2. (   ) Dikim planı ürünün iĢlem sırasına göre hazırlanması çok önemli değildir.  

3. (   ) Ceket dikiminde makine parkuru; ütü, remayöz, düz sanayi dikiĢ makinelerinden 

oluĢur.  

4. (   ) Remayöz makinesinin dikiĢ iplikleri kumaĢa uygun renkte takılmalıdır.  

5. (   ) Remayöz makinesinde parçayı makineden soldan sağa doğru çıkartmalıyız. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
AMAÇ 

 

Düz örme ceket son ütü ve kontrolünü tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

ARAġTIRMA  
 Sektörde kullanılan son ütü ve son kontrol tekniklerinin yapılıĢ Ģekillerini 

araĢtırıp bir rapor hazırlayınız.  Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

3. DÜZ ÖRME CEKET SON ÜTÜ VE SON 

KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

3.1.Ceket Son Ütüleme ĠĢlem Sırası 
 

Son ütü, bitmiĢ giysinin ütülenmesi iĢlemidir. Son ütüde giysiye form verilir, varsa 

basit hataları düzeltilir. Ceket dikiminde kullanılan kumaĢa ve modele göre, ütü yapma 

tekniği değiĢir. Ütü yaparken ütü ısısı kumaĢa göre ayarlanmalıdır. Ölçü değiĢikliği 

olmaması için esnetmemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca giysinin lastik kısımları buhara çok 

fazla maruz kalmaması için ütünün dıĢına doğru yerleĢtirilmelidir. Çünkü lastik kısımlarının 

buharla karĢılaĢması esneklik özelliğini azaltacaktır. 

 

Üretilen giysi, dikim iĢlemlerinin bitiminden sonra triko ütüsünün üzerine serilip 

buhar verilerek ütülenir. Buhar verildiği zaman giysinin tamamına buhar aynı anda 

ulaĢacağından herhangi bir ütüleme iĢlem sırası söz konusu değildir. Ütüde sıcaklık 

ayarlaması, giyside kullanılan iplik özelliklerine göre belirlenir.  Ütüleme iĢleminde buharın 

verilmesinden sonra ürün, dikiĢ yerlerine fazlaca bastırılmadan elle veya tampon yardımıyla 

dokunularak düzeltilmelidir. Ġlk buhar verme iĢleminde yeteri kadar düzelmeyen ürüne ikinci 

kez buhar verilerek tekrar düzeltme iĢlemi uygulanır. 

 

3.2.Son Kontrol ĠĢlemleri 
 

Son kontrolde ürünler dikim iĢlemi bittikten sonra üretime geçmeden önce yapılan 

proto (numune)  üzerinde yapılan son kontrolleri kapsamaktadır.  

Bu kontroller aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü 
 

Kazağın serbest bir Ģekilde duruĢu ve göze hitap etmesi olarak açıklanabilir. 

 

Bunun için ürünü; 

 

Düz bir zemine serdiğiniz ceket genel görünüĢ açısından kontrol edilir. Cansız manken 

üzerine geçirilen ceketin genel görünüĢ açısından kontrol edilir. Formunda bir bozukluk var 

ise bunları belirleyerek düzeltiniz. KiĢi üzerine giyilen ceketi genel görünüĢ açısından 

kontrol edilir. 

 

3.2.2. Ölçü Kontrolü 
 

Ölçü föyünde belirlenen bedene uygun ölçülere uygun olması gerekir. 

 Bütün kontroller kazağın dikim iĢlemleri bitirilip son ütüsü yapıldıktan sonra 

yapılmalıdır.  

 Son kontrol iĢlemlerinin önceden belirlenen kalite niteliklerine uygun olarak 

yapılması gerektiğini unutmayınız. 

 Ölçüleri föyle karĢılaĢtırırken föyde belirtilen ölçünün teknik çizimde nereden 

alındığına dikkat ediniz. 

 Ölçü biriminin ne olduğuna dikkat ediniz. 

 

3.2.3. Dikim Kontrolü  
 

Parçaların birleĢtirilmesi sonrasında kullanılan dikim makinelerinde ayarlardan, ve 

iplikten dolayı meydana gelen hataların kontrol edilmesi gerekir. Bunun için aĢağıdaki 

hususlara dikkat edilmelidir. 

 Remayöz dikiĢlerinde atlama olup olmadığına, 

 ManĢetlerde may takibi yapılıp yapılmadığına, 

 Ceplerin may takibi yapılarak dikilip dikilmediğine 

 Ense etiketinin düzgün dikilip dikilmediğine, 

 Yıkama talimatının düzgün dikilip dikilmediğine 

 El iĢi dikiĢlerinin düzgün ve hataları kapayıcı olup olmadığı kontrol edilir.   

 

3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü   
 

Dikim sırasında kullanılan merserize dikiĢ ipliği, örme ipliği gibi malzemelerin 

uygunluğuna bakılır. Cep parçasının, kemerin ve bantların aynı renk tonunda olup 

olmadığını kontrol edilerek malzeme kontrolü tamamlanır. 
 

3.2.5. Son Ütü Kontrolü 
 

Son ütüden sonra ceket son kullanıcıya gitmeye hazır hâle gelmiĢtir. Bunun üzerine 

baĢka bir değiĢiklik uygulanmaz. Bunun için: 
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 Ölçü değiĢiklikleri olup olmadığı, 

 DikiĢlerde ve yakada parlama olup olmadığı,  

 Lastik kısımlarında esneme olup olmadığı,  

 Maylarda kayma olup olmadığı kontrol edilir. 
 

3.3.Kritikler Doğrultusunda Düzeltme ĠĢlemleri 
 

Parça üzerinde yapılan kritikler genellikle küçük değiĢiklikleri kapsar. Bazen büyük 

değiĢiklikler de olabilir. Bu küçük değiĢikliklerde eninden 1-2 iğne sırası eksiltmek veya 

artırmak, boyuna 2-4 may sırası eklemek veya almak, kol evi ölçüsünde değiĢiklikler veya 

beden ve kol lastik boylarında yapılan may alma verme gibi değiĢiklikler olabilir. Bazen de 

kumaĢın tuĢesi dediğimiz (kumaĢa dokunma hissi) ayarlarında yapılacak değiĢikliklerdir. 

 

3.3.1. Kalıpta Düzeltme 
 

Yapılan kritiklere göre varsa değiĢiklikler aynen kalıplara da yansıtılmalıdır. 

Ceket biçimli örme tekniğine göre üretildiği için kalıp hazırlanmamıĢtır. Ölçüler ölçü 

föyü ile karĢılaĢtırılarak kontrol edilir. 

 

3.3.2. Malzemede DeğiĢiklik 
 

Kullanılan malzemelerde herhangi bir uyumsuzluk varsa kullanılan malzemeleri (dikiĢ 

ipliği, örgü ipliği ) değiĢtirilmeli. Kullanılan malzemelerde uyum sorunu veya bariz farklar 

var ise ürün ne kadar düzgün imal edilirse edilsin hata olarak görülecektir. 

 

4.3.3. DikiĢ Tekniğinde DeğiĢiklik 
 

DikiĢleri kontrol edip cekette düzgün durmayan dikiĢ yerleri var ise uygun dikiĢ 

tekniği uygulanmalıyız. Bir ürünün düzgün görünmesini göze hitap etmesini dikiĢle 

sağlayabiliriz. Bunun için örgüde önemli noktalardan biride dikiĢtir. 

 

3.4. Paketleme ĠĢlemleri 
 

Paketleme, ürünlerin üretiminden sonra sevkiyat sırasında deforme olmaması ve 

kirlenmemesi için paketlenmesi gerekir. Paketleme yaparken müĢteri isteği birinci planda 

tutulmak Ģartıyla paketleme yapılır. Ancak herhangi bir Ģart yok ise paketlemede aynı renk, 

aynı model ve aynı beden ürünler birlikte koyulmalıdır. Kolilere mallar koyulurken optimum 

sayıda olmalıdır. Aksi takdirde ürünler birbirini ezip deforme olabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Ürünü ütüleme yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürünü ütü masasına düzgün bir 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 Ürünün dikiĢ yerleri netlik kazanıp 

genel görünüĢü istenilen Ģekle 

ulaĢtığında ölçüleri, föy ölçüleriyle 

karĢılaĢtırılır. Uygunluğu tespit 

edildikten sonra preslenerek giysi 

ölçüleri sabitlenir. 

 Presleyerek ütüleyiniz. 

 

 Ürünün özelliğine göre sıcaklık 

ayarlaması yapınız.  

 Sonra vakum yardımıyla soğutunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ürünü ütü masasına düzgün bir Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?   

2. Presleyerek ütülediniz mi?   

3. Vakum yardımıyla soğuttunuz mu?   

4. Zamanı verimli kullandınız mı?   

5. Temiz ve özenli çalıĢtınız mı?   

Toplam 

 

  

  

Biçimlendirilmiş: Ortadan

Biçimlendirilmiş Tablo

Biçimlendirilmiş: Konu Başlığı, İki

Yana Yasla, Düzey 1, Girinti: Asılı:  0,69

cm, Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm, Sekme durakları: Eskisi  0,04 cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Biçimlendirilmiş: dbaslik2 Char Char,

İki Yana Yasla, Girinti: Asılı:  0,69 cm,

Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm, Sekme durakları: Eskisi  0,04 cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Stil2, İki Yana

Yasla, Yok, Girinti: Asılı:  0,69 cm,

Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Stil2, İki Yana

Yasla, Yok, Girinti: Asılı:  0,69 cm,

Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Stil2, İki Yana

Yasla, Yok, Girinti: Asılı:  0,69 cm,

Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm
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 Paketleme iĢlemi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ceketin arka tarafını çeviriniz. 

 

 Model teknik föyde belirtilen 

ölçülerdeki paketleme poĢetini 

alınız. Masa üzerine yerleĢtiriniz.  

 Ceketin omuzunu ve kolunu katlayınız. 

 

 Ceketin omzunu ve kolunu 

paketleme poĢetine sığacak Ģekilde 

katlamaya dikkat ediniz. 

 KumaĢı ortadan geriye doğru 

katlayınız. 

 Ġki tarafta da aynı iĢlemi yaptıktan 

sonra kumaĢı ortadan geriye doğru 

katlamaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ceketi poĢete yerleĢtiriniz. 

 

 Ürünü poĢet içine yerleĢtirirken 

ütüsünün bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 PoĢetin içinde kalan havayı alınız. 

 

 PoĢet içindeki havayı almanız, 

ürünü kolilerken poĢetin 

patlamaması ve koli içine daha fazla 

ürün yerleĢtirilmesini sağlayacağı 

için önemlidir. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ceketin arka tarafını çevirdiniz mi?   

2. Ceketin omuzunu ve kolunu katladınız mı?   

3. KumaĢı ortadan geriye doğru katladınız mı?   

4. Ceketi poĢete yerleĢtirdiniz mi?   

5. PoĢetin içinde kalan havayı aldınız mı?   

6. Zamanı verimli kullandınız mı?   

7. Temiz ve özenli çalıĢtınız mı?   

Toplam 

 

  

  

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Biçimlendirilmiş: Ortadan

Biçimlendirilmiş Tablo

Biçimlendirilmiş: Konu Başlığı, Düzey

1, Girinti: Asılı:  0,69 cm, Numaralı +

Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1, 2,

3, … + Başlangıç: 1 + Hizalama:

Soldan + Hizalandığı yer:  0 cm +

Sekme başlangıcı:  0,5 cm + Girinti

yeri:  0,5 cm, Sekme durakları: Eskisi 

Biçimlendirilmiş: Konu Başlığı,

Girinti: Asılı:  0,69 cm, Numaralı +

Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1, 2,

3, … + Başlangıç: 1 + Hizalama:

Soldan + Hizalandığı yer:  0 cm +

Sekme başlangıcı:  0,5 cm + Girinti

yeri:  0,5 cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Biçimlendirilmiş: Konu Başlığı,

Girinti: Asılı:  0,69 cm, Numaralı +

Düzey: 1 + Numaralandırma Stili: 1, 2,

3, … + Başlangıç: 1 + Hizalama:

Soldan + Hizalandığı yer:  0 cm +

Sekme başlangıcı:  0,5 cm + Girinti

yeri:  0,5 cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

Biçimlendirilmiş: Stil2, İki Yana

Yasla, Yok, Girinti: Asılı:  0,69 cm,

Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Normal, Girinti:

Asılı:  0,69 cm, Numaralı + Düzey: 1 +

Numaralandırma Stili: 1, 2, 3, … +

Başlangıç: 1 + Hizalama: Soldan +

Hizalandığı yer:  0 cm + Sekme

başlangıcı:  0,5 cm + Girinti yeri:  0,5

cm

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş ...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 11 nk

Biçimlendirilmiş ...
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Son ütü iĢlemi kazağın bütün dikim iĢlemleri tamamlandıktan sonra yapılır.  

2. (   ) Ölçüleri föyle karĢılaĢtırırken föyde belirtilen ölçünün teknik çizimde nereden 

alındığına dikkat etmek gereklidir.  

3. (   ) DuruĢ formu kontrolü hem canlı hem de cansız manken üzerinde yapılır.  

4. (   ) Ütüleme yaparken ürüne uygun ısı ayarı yapmanın ürün üzerinde hiçbir etkisi 

yoktur.  

5. (   ) Ölçü kontrolü yaparken föyde gösterilen teknik çizimde ölçülerin nereden 

alındığına çok dikkat etmek gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. SipariĢi alınan bir ürünün imalat aĢamasında sorun yaĢanmaması için aĢağıdaki 

sıralanan iĢlemlerden hangisi hazırlanmaz? 

A) Model teknik föyü 

B) Asgari çalıĢma talimatı 

C) Maliyet formu  

D) Kalite ölçütlerini saptama 

 

 

2. Model teknik föyünde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Aksesuar bilgisi  

B) DikiĢ bilgisi 

C) Ġplik bilgisi 

D) Dikim sırası 

 

 

3. Model teknik föyü baĢlık bölümünde aĢağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz? 

A) Model kodu  

B) Teknik çizim  

C) Model adı 

D) Makine numarası 

 

 

 

4. MüĢteri istekleri doğrultusunda alınan sipariĢe göre, imalatı planlanan ürün ile ilgili 

tüm detayları gösteren ve teknik bilgileri içeren formun adı aĢağıdakilerden 

hangisidir?   

A) Model teknik föyü 

B) Parça listesi  

C) Ölçü tablosu 

D) Teknik çizim  

 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi  model analiz iĢlemlerinden sonra yapılacak iĢlemdir? 

A) Kalite niteliklerini belirleme 

B) Kesim öncesi hazırlık iĢlemleri 

C) Asgari çalıĢma talimatı hazırlama 

D) Kesim iĢlemi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
6. (   ) Dikim kontrolünde remayöz dikiĢlerinde atlama olup olmadığına da bakılır.         

7. (   ) Genel dikiĢ kontrolünde etiketlerin düzgün dikilip dikilmediği de kontrol edilmez. 

8. (   ) Düz örme bir ürün ütülenirken her dikim iĢleminden sonra ara ütü yapılır.  

9. (   ) Model teknik föyde belirtilen ölçü birimine dikkat edilmelidir.  

10. (   ) Paketleme iĢlemine, ceket düz bir zemine arka yüzü üstte kalacak Ģekilde serilerek 

baĢlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 ÇeĢitli trikotaj firmalarının çalıĢma katalogları  

KAYNAKÇA 


