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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD741 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Düz Örme Fermuar Cep Dikimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Düz örme giysilerde kullanılan fermuar cep çeĢitlerinin ve  

dikim iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL   

YETERLĠK Düz Örme Fermuar ve cep dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Düz örme giysilerde kullanılan fermuar ve ceplerin  dikimini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun fermuar çalıĢmaları yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun cep dikimi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: 

Ġğne, toplu iğne, dikiĢ ipliği, makas, çizgi taĢı ve dikim 

makineleri  

Ortam: 

Aydınlık bir ortam 

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, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ġnsanların giyinmesi bir zorunluluktur.  Modayı takip etme ihtiyacı ve yeni trendleri 

kıyafetine yansıtma isteği her zaman insanları yenilikler aramaya sevk etmektedir.  Düz 

örme giysiler günün her saatinde güzel seçenekler sunmaktadır.  
 

Sektör bazında düĢünüldüğünde ise Türkiye’nin ihracat girdilerinin baĢında 

bulunmaktadır. Yalnız ülke olarak bu sektörde söz sahibi olabilmemiz için kendimizi 

geliĢtirmeli ve teknolojik yenilikleri takip etmeliyiz. 
 

Teknik ve teknolojik anlamda sürekli geliĢen tekstil sektöründe çalıĢacak nitelikli 

elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

Elinizdeki modülde, düz örme giysilere dikilen cep çeĢitleri ve fermuar dikim 

teknikleri anlatılmaktadır. 
 

Bu modül içindeki etkinlikleri tamamlayarak siz de kendinizi düz örme giysi üretimi 

konusunda geliĢtirebileceksiniz.  
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

 

Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme giysilerde kullanılan fermuar dikim 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Sektörde düz örme giysilerde kullanılan fermuar tekniklerini, dikim iĢlemleri ile 

beraber inceleyiniz ve analizini yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. FERMUAR TEKNĠK ÇALIġMALARI 
 

1.1. Fermuar ÇeĢitleri 
 

Düz örme giysilerde model özelliğine bağlı olarak uygun fermuar dikim tekniği 

kullanılır. Fermuar teknikleri, fermuarın kullanılacağı giysinin özelliğine bağlı olarak da 

değiĢiklik gösterir. 
 

Modül içinde düz örme giysilerde kullanılan fermuar tekniklerinden üç tanesinin 

dikimi, örnek parçalar üzerinde iĢlem basamakları uygulanarak anlatılmıĢtır. Bu tekniklere 

model özelliğine bağlı olarak farklı teknikler eklenebilir. 
 

1.2. Tek Taraflı Fermuar 
 

Fermuarın tek tarafına bant geçirilerek dikilen fermuar tekniğidir. Bu teknik 

uygulanırken örme yüzey ortadan kesilerek fermuar dikilebileceği gibi makinede iki parça 

hâlinde ayrı ayrı örülerek de hazırlanmıĢ olabilir. Fermuar dikilecek taraf temiz bir Ģekilde 

hazırlanmalıdır. Kesim sırasında ilmek çubuğu takip ederek kesilmelidir. 
 

1.3. Çift Taraflı Fermuar 
 

Fermuarın her iki tarafına da bant geçirilerek dikilen fermuar tekniğidir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.4. Gizli Fermuar 
 

Bant geçirilmeyip fermuarın gizli dikiĢle giysiye tutturulduğu fermuar tekniğidir. Gizli 

fermuar dikiĢinde parçalar kesilerek dikilmemelidir. Mutlaka kenarlar temiz bir Ģekilde 

örülmüĢ olmalı. Çift taraflı fermuar dikiminde parçalar birbirine eĢit olmalıdır. DikiĢi 

yapılacak olan parça bütün olarak örülüp ortadan ikiye kesilir ise kesim yapılan parçalardan 

sağ tarafınızda kalan parçayı sol tarafa, sol taraftaki parça ise sağ tarafa gelecek Ģekilde 

kullanılmalı. Böylelikle sağ temiz kenar fermuarın sol tarafına sol temiz kenar ise fermuarın 

sağ tarafı ile birleĢtirilmeli, makas ile kesilen kenarlar ise kazağın kenar dikiĢine 

getirilmelidir.  
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Tek taraflı fermuar dikiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zemin parçasını hazırlayınız. 

 

 Tek taraflı fermuar dikim iĢlemi yapmak 

için bir tarafı lastik örgü olacak Ģekilde 26 

cm’ye 16 cm ölçülerinde bir zemin 

parçası kesiniz. 

 Parçayı tam ortasından iki parçaya 

bölünüz. 

 

 Parçayı keserken ilmek çubuğu takibi 

yaparak kesiniz. 

 Diğer malzemeleri hazırlayınız. 

 

  Torba ve tiktak bantları zemin 

parçasından 2 cm fazla uzunlukta kesiniz. 

 Bandı makineye takınız. 
 Torba bandı makineye göz göz 

takmalısınız. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Bandı kontrol ediniz. 

 

 Bandı doğru takmalısınız. 

 Zemin parçasını bandın üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Zemin parçasını bandın üzerine 

yerleĢtirirken may takibi yapınız.  

 Bandın üstünü kapatınız. 

 Bandın üstünü kapatırken ilk katında 

olduğu gibi göz göz ve doğru 

takmalısınız. 
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 Bandın takılıĢını kontrol ediniz. 

 

 Bant takılırken ilk kat ile ikinci katı aynı 

hizadan takmalısınız. 

 Bandı dikiniz. 

 

 DikiĢi düzgün yapmalısınız. 

 Remayöz dikiĢini kontrol ediniz. 
 DikiĢte bozukluk veya atlama 

yapmayınız. 
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 Dikilen parçayı makineden çıkarınız. 

 

 Parçayı makineden sağdan sola doğru 

çıkarmalısınız. 

 Bandın pis ipliğini sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemini yaparken bandın deforme 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Fermuarın ters yüzüne tiktak bandı 

dikiniz. 

 Düz dikiĢ makinesinde fermuar ayağı 

kullanarak dikme iĢlemini yapmalısınız. 

 Fermuarın diĢlerinin dibinden dikme 

iĢlemini yapınız. 
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 Gerekirse fermuarı açarak dikiniz. 

 

 Fermuarı rahat dikmek için açmanız 

gerektiğinde iğne batmıĢ durumda iken 

baskı ayağını kaldırarak açma yapınız. 

 Fermuarın diğer tarafına da bant dikiniz. 

 Her dikiĢte olduğu gibi dikiĢin 

baĢlangıcında ve sonunda pekiĢtirme 

yapınız. 

 DikiĢin düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 

 DikiĢin düzgünlüğünü kontrol ederken 

bandın esnetilmeden dikildiğinden emin 

olunuz. 

 Ters yüzünden de dikiĢi kontrol ediniz.  Makine dikiĢinde bozukluk olmamalıdır. 
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 Fermuarın zemin parçasıyla birleĢtiriniz. 

 

 Zemin parçasının lastik tarafından dikme 

iĢlemine baĢlamalısınız. 

 Torba bandın fazlalık kısmını iç tarafa 

katlayarak dikme iĢlemine baĢlamalısınız. 

 Diğer fermuar parçasını zemin 

parçasıyla birleĢtiriniz. 

 

 Yine lastik tarafından baĢlayarak parçanın 

kenarını 3. maydan içe katlayarak 

dikmelisiniz. 

 Dikme iĢlemini mümkün olduğunca 

fermuar diĢlerinin dibinden dikilmelidir. 

 Tiktak banda el iĢi yapınız. 
 Bandın lastik tarafında kalan kısmını iç 

tarafa katlayarak el iĢi yapmalısınız. 
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 Bant ile lastiğin ucunu tutturunuz. 

 

 DikiĢi kaynaĢtırma dikiĢi olarak yapınız. 

 Bandın dıĢtan görünmemesine dikkat 

ediniz. 

 El iĢini tamamlayınız. 

 

 El iĢinin düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 BitmiĢ ütüsünü yapınız.  Ütü yaparken dikiĢ yerlerini netleĢtiriniz. 
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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. Tek taraflı fermuar dikimi için gerekli parçaları doğru olarak 

hazırladınız mı? 
  

2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   
3. Torba bandı makineye göz göz taktınız mı?   
4. Zemin parçasını sıra takibi yaparak torbanın alt kısmına takıp 

diktiniz mi? 
  

5. Tiktak bantları fermuarla doğru bir Ģekilde birleĢtirdiniz mi?   
6. Fermuarı torba bant dikilen parça ve diğer zemin parçasıyla tekniğe 

uygun olarak birleĢtirdiniz mi? 
  

7. El iĢlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? i.   

8. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi? ii.   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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Çift taraflı fermuar dikiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 

 Tek taraflı fermuar dikim iĢleminde 

kullandığınız malzemelerin aynısını 

hazırlayınız. 

 Diğer fermuar dikiminden farklı olarak 

bir yerine iki tane torba bant hazırlayınız. 

 Torba bandı dikiniz. 

 

 Her iki kumaĢ parçasına da torba bant 

dikmelisiniz. 

 Tiktak bantları dikiniz. 

 

  Torba ve tiktak bantları zemin 

parçasından 2 cm fazla uzunlukta 

kesmelisiniz. 

 Fermuarı zemin parçasıyla birleĢtiriniz. 

 BirleĢtirme iĢlemini torba bandın remayöz 

dikiĢi üzerinden yapmalısınız. 

 Torba bandın dikim iĢlemi sırasında fazla 

kalan ucunu fermuarın altına 

gizlemelisiniz. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Ġkinci parçayı da birleĢtiriniz. 

 

 Her iki zemin parçasının 

birleĢtirilmesinden sonra arada boĢluk 

kalmamasına dikkat edilmeli ve fermuarın 

diĢleri görülmemelidir. 

 El iĢlerini yapınız. 

 

 Tiktak bandın fazla kalan uçlarını zemin 

parçasının lastik kısmıyla kaynaĢtırma 

dikiĢi yaparak tutturunuz. 

 BitmiĢ ütüsünü yapınız. 

 

 DikiĢ yerlerine netlik kazandırarak 

ütüleyiniz. 
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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. Çift taraflı fermuar dikimi için gerekli parçaları doğru olarak 

hazırladınız mı? 
  

2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   

3. Torba bantları makineye göz göz taktınız mı?   
4. Zemin parçalarını sıra takibi yaparak torbanın alt kısmına takıp 

diktiniz mi? 
  

5. Tiktak bantları fermuarla doğru bir Ģekilde birleĢtirdiniz mi? iii.   

6. Fermuarı torba bant dikilen parça ve diğer zemin parçasıyla 

tekniğe uygun olarak birleĢtirdiniz mi? 
iv.   

7. El iĢlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? v.   

8. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi? vi.   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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UYGULAMA FALĠYETĠ 
 

Gizli fermuar dikiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 

 Parçalar eĢit ölçüde olmalıdır. 

 Tiktak bantları dikiniz. 

 

 Tiktak bandı fermuar diĢlerinin dibinden 

dikmelisiniz. 

 Tiktak bantları dikiniz. 

 

  Tiktak bantlarını esnetmeden 

dikmelisiniz. 

 DikiĢ kontrolü yapınız. 

 DikiĢ ayarının bozuk olup olmadığına 

bakılmalı ve dikiĢte eğrilikler 

olmamalıdır. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Zemin parçasını fermuarla birleĢtiriniz. 

 

 Fermuarın tiktak bant dikilmeyen tarafı 

içte kalacak Ģekilde zemin parçasının 

tersinden 3. may hizasından zemin 

parçasına birleĢtirmelisiniz. 

 Tiktak bandın fazla ucunu içe kıvırınız. 

 

 Tiktak bandın fazla kalan ucunu 

fermuarın altına gizlemelisiniz. 

 KaynaĢtırma dikiĢini yapınız. 
 Her iki parçayı birbirine esnetmeden 

kaynaĢtırma dikiĢi yaparak tutturunuz. 
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 BitmiĢ ütüsünü yapınız. 

 

 DikiĢ yerlerine netlik kazandırmaya özen 

göstererek ütülemelisiniz. 
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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. Gizli fermuar dikimi için gerekli olan parçaları doğru olarak 

hazırladınız mı? 
  

2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   
3. Tiktak bantları fermuarla doğru bir Ģekilde birleĢtirdiniz mi?   
4. Fermuarı her iki zemin parçasıyla tekniğe uygun olarak 

birleĢtirdiniz mi? 
  

5. El iĢlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   
6. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

  

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Genellikle düz örme giysilerde kullanılan fermuar dikim teknikleri iki çeĢittir. 

2. (   ) Parçalara kesim yaparken ilmek çubuğu takibi yapılmalıdır. 

3. (   ) Torba biye takılarak dikilen fermuarlarda torba kumaĢa düz dikiĢ makinesi ile 

takılır.  

4. (   ) Fermuar dikiminde  tiktak bandı kullanılır. 

5. (   ) Çift taraflı fermuar dikiminde kullanılan parçalar eĢit olmalıdır. 

 

 

 
 

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 
 

 

 

 

Kalite niteliklerine uygun olarak düz örme giysilerde kullanılan cep dikim iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 
 Sektörde düz örme giysilerde kullanılan cep modellerini dikim iĢlemleri ile 

beraber inceleyiniz ve model analizi yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. CEP TEKNĠK ÇALIġMALARI 
 

2.1. Düz Örme Giysilerde Kullanılan Cep ÇeĢitleri 
 

Düz örme giysilerde model özelliğine bağlı olarak çeĢitli cepler kullanılır. Cep 

çeĢitleri, cebin kullanılacağı giysinin özelliğine bağlı olarak da değiĢkenlik gösterebilir. 
 

Düz örme giysilerde kullanılan cep çeĢitleri aplike cep, yelek cep ve dikiĢten açılan 

cep olmak üzere üç baĢlıkta toplanır.  
 

2.2. Düz Örme Giysilerde Kullanılan Cep Dikim ĠĢlemleri 
 

Düz örme giysilere cep dikilirken aplike cep, yelek cep ve dikiĢten açılan cep dikim 

yöntemi ile dikilir. Dikim iĢleminde hangi tip cep dikilecek ise bu cep türü iĢ emrinde açıkça 

belirtilmiĢ olmalıdır. Örme giysilerde cep ayrı bir parça ile yapılabileceği gibi makinede de 

kendinden cepli olarak parça üretilebilir. Kullanılacak olan ürüne göre cep seçimi yapılır. 
 

2.3. Aplike Cep Dikim ĠĢlemleri  
 

Giysinin üzerine cep torbasının monte edilmesiyle elde edilen cep çeĢididir. Cepler 

parçaya remayöz makinesi ile dikilmelidir. Dikimde zincir dikiĢi kullanılmalıdır. Genellikle 

kadın ve erkek hırkalarında bu cep kullanılır. 
 

2.4. Yelek Cep Dikim ĠĢlemleri 
 

Giysinin dıĢ yüzünde sadece cep kapağının göründüğü, iç yüzünde ise cep torbasının 

yer aldığı cep çeĢididir. Yelek ve hırkalarda bu cep çeĢidi kullanılır.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.5. DikiĢten Açılan Cep Dikim ĠĢlemleri 
 

Giysinin yan dikiĢinin cep hizasına gelen kısmına içten cep torbası yerleĢtirilerek elde 

edilir. Çoğunlukla erkek montlarında kullanılır. Cep torbası oluĢturulurken remayöz 

makinesinde dikiĢ yapılır. Cep torbalarının kenarları overlok makinesinde dikilerek 

kenarlarının temizliği yapılır.  
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Aplike cep dikiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zemin parçasını kesiniz. 

 

 Örnek cep dikimi yapmak için bir tarafı 

lastik örgü olacak Ģekilde 38 cm’ye 34 cm 

ölçülerinde bir zemin parçası kesiniz. 

 Parçayı keserken may takibi yapınız. 

 Ürün dikimini yaparken ön bedenleri 

birleĢtirmeden önce açık hâlde iken cep 

çalıĢmalarını yapıp daha sonra ön 

bedenleri arka bedenle birleĢtirniz. 

 Cep torbasını kesiniz. 

 

 Cep torbasını uygun ölçülerde kesiniz. 

 Zemin parçasını makineye takınız. 

 

 Zemin parçasını, etek ucu yukarıda 

kalacak Ģekilde iĢaretlenen ölçülerden 

makineye takınız. 

 Zemin parçasının düz örgü kısmını üstte 

bırakınız. 

 Cep torbasını yerleĢtiriniz. 
 Cep torbasını pis iplik tarafı alta gelecek 

Ģekilde göz göz takmalısınız. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Cep torbasını dikip makineden çıkarınız. 

 

 Sadece cep torbasının kenarlarına kadar 

dikim iĢlemi uygulayınız. 

 Cep torbasının pis ipliğini sökünüz. 

 

 Sökme iĢlemini dikkatli bir Ģekilde 

yapınız. 

 Cep torbasının dikimini kontrol ediniz. 

 Cep torbasının alt kenarının göz göz 

takılıp takılmadığını kontrol ediniz. 

 DikiĢ ipliklerinin düz yüzde kalan uçlarını 

ters yüze çekip kesiniz. 
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 Cep torbasının yan kısmını makineye 

yerleĢtiriniz. 

 

 En kenardaki maydan sıra takibi yaparak 

yerleĢtiriniz. 

 Zemin parçasını yerleĢtiriniz. 

 

 Zemin parçasını cep torbasının üzerine 

aynı hizadan sıra takibi yaparak 

yerleĢtiriniz. 

 Cep torbasının yan kısmını dikiniz. 
 Sadece cep torbasının yan kısmına dikim 

uygulayınız. 
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 Cep torbasının diğer yanını makineye 

yerleĢtiriniz. 

 

 Cep dikim iĢlemlerinin hepsinde remayöz 

makinesinin zincir dikiĢ görünümü, 

dikilen parçanın ters yüzünde olacak 

Ģekilde dikiniz. 

 Zemin parçasının diğer yanını 

yerleĢtiriniz. 

 

 Dikim iĢlemini cep torbasının alt 

kenarında sonlandırınız. 

 Cep yanının dikimini kontrol ediniz. 
 DikiĢ ipliklerini parçanın ters yüzünden 

keserek temizleyiniz. 
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 Cep dikimi yapılan parçanın son ütüsünü 

yapınız. 

 

 Ütü sırasında dikiĢlere netlik kazandırınız. 

 Cep dikimi yapılan parçanın son 

kontrolünü 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  

Düz Örme Aplike Cep Dikimi   
1. Aplike cep dikimi için parçaları uygun olarak hazırladınız mı?   
2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   
3. Cebin alt kısmını makineye göz göz taktınız mı?   
4. Zemin parçasını sıra takibi yaparak torbanın alt kısmına takıp diktiniz 

mi? 
  

5. Cep yanlarını tekniğine uygun olarak yerleĢtirip diktiniz mi?   
6. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 
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Yelek cebi dikiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cebin zemin parçasını kesiniz. 

 

 Zemin parçasını 30 cm’ye 38 cm kesiniz. 

 Sıra takibi yaparak kesmeye dikkat 

ediniz. 

 Cep kapağını kesiniz. 

 

 Cep kapağı olarak kullanmak üzere 14 cm 

ölçülerinde bant kesiniz. 

 Cep torbasını kesiniz. 

 

 Cep torbasını 35 cm’ye 16 cm ölçülerinde 

kesiniz. 

 Zemin parçasını cebin ölçülerine göre 

çıtlatınız. 

 Sıra takibi yaparak ve parçanın tam 

ortasından cebin ölçülerinde çıtlatmaya 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 Cep kapağını takınız. 

 

 Bandı sağdan sola doğru göz göz takmaya 

dikkat ediniz. 

 Zemin parçasının alt kenarını bandın 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Zemin parçasının ters yüzü üstte kalacak 

Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Çıtlatılan kısımların bandın iki kenarına 

çakıĢacak Ģekilde yerleĢtirilmesine özen 

gösteriniz. 

 Cep torbasını zemin parçasının üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Cep torbasını zemin parçasının üzerine 

cep kapağının her iki tarafından 1’er cm 

dıĢa taĢırarak yerleĢtirmelisiniz. 

 Cep torbasının düz yüzü üstte kalacak 

Ģekilde yerleĢtirilmelisiniz. 
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 Cep kapağının üzerini kapatınız. 

 

 Cep kapağı bandının ikinci katını cep 

torbasının üzerine göz göz takınız. 

 Makine dikiĢini çekiniz. 

 

 Cep kapağının baĢlangıcından sonuna 

kadar makine dikiĢi çekiniz. 

 Bandın pis ipliğini sökünüz. 
 Bandın pis ipliğini sökerken dikiĢe zarar 

vermeyiniz. 
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 Zemin parçasını cep torbası ile 

birleĢtiriniz. 

 

 Önce cep torbasının alt kenarını sıra 

takibi yaparak makineye takınız. Üzerine 

zemin parçasının çıtlatılan kısmının üst 

kenarını yine sıra takibi yaparak 

takmalısınız.  

 Makine dikiĢini çekiniz. 

 

 YerleĢtirilen kısmı makine dikiĢi ile 

birleĢtirmelisiniz. 

 Overlok çekiniz. 
 Cep torbasının zemin parçası ile 

birleĢtirdiğiniz kısmına overlok çekiniz. 
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 Cep torbasının yan tarafını birleĢtiriniz. 

 

 Cep ağzı ile cep torbasının alt kenarına 

kadar olan kısmı makineye takarak 

birleĢtiriniz. 

 Cep torbasının diğer yanını birleĢtiriniz. 

 

 BirleĢtirdiğiniz cep torbasının yan 

kısımlarına overlok çekerek temizleyiniz. 

 Cep kapağının kenarlarına el iĢi yapınız. 

 Cep kapağı bandının kenarlarını zemin 

parçasına elde kaynaĢtırma dikiĢi ile 

tutturunuz. 
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 Cebin bitmiĢ ütüsünü yapınız. 

 

 Cebin dikiĢlerini netleĢtirerek ütüleyiniz. 
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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 

Düz Örme Yelek Cep Dikimi   

1. Yelek cep dikimi için parçaları uygun olarak hazırladınız mı?   

2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   

3. Cep kapağı bandını makineye göz göz taktınız mı?   

4. Zemin parçasını ve cep torbasını kapağın üzerine tekniğine uygun 

takıp diktiniz mi? 
  

5. Cep torbasının kenarlarını dikip overloklarını tekniğine uygun olarak 

çektiniz mi? 
  

6. El iĢlerini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 
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UYGULAMA FALĠYETĠ 
 

DikiĢten açılan cep dikiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zemin parçasını kesiniz. 

 

 Zemin parçasını 38 cm’ye 30 cm kesmeye 

dikkat ediniz. 

 Kestiğiniz parçanın ortasını düz ilmek 

doğrultusunda sıra takibi yaparak tekrar 

kesiniz. 

 Zemin parçasının birleĢtirilecek kenarına 

cebin ölçüsünü iĢaretleyiniz. 

 Cebin ölçüsünü cep torbasından 2 cm 

eksik ayarlayınız. 

 Cep torbasının kalıbını yerleĢtiriniz. 

 

 Cep torbası kalıbını örgü parçasına kumaĢ 

katına dikkat ederek yerleĢtiriniz. 

 Kalıbın kenarlarından çizgi taĢıyla 

çiziniz. 

 

 Kalıbın kenarlarından çizerken kalıbı 

kaydırmayınız. 

 Çizilen kalıp kenarlarından kesiniz. 
 Cep torbasının alt ve üst kısımlarını sıra 

takibi ile kesiniz. 

UYGULAMA FALĠYETĠ 
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 KumaĢ katı kısmına iĢaret alınız. 

 

 Simetrik olmasına dikkat ediniz. 

 Orta iĢaretinden cep torbalarını kesiniz. 

 

 Sıra takibi yaparak kesiniz. 

 Cep torbasının ilkini makineye 

yerleĢtiriniz. 

 Cep torbasının üst kenarını kumaĢın düz 

yüzü üstte kalacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 
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 Ġkinci cep torbasını yerleĢtiriniz. 

 

 Ġkinci cep torbasını ilkiyle simetrik olacak 

Ģekilde ve kumaĢın ters yüzü üstte 

kalacak Ģekilde makineye yerleĢtirip 

dikiniz. 

 Cep torbasının kenarını Ģekline göre 

makineye takınız. 

 

 Cep torbasının yuvarlak olmasından 

dolayı bir seferde makineye 

yerleĢtirilmesi mümkün değildir. Bu 

yüzden kısım kısım takılıp dikildikten 

sonra devamı takılıp dikilerek 

tamamlanır. 

 Torbanın üst kısmını makineye 

yerleĢtiriniz. 

 Takılan kısmına ilk kat ile aynı kalınlıkta 

pay ile takınız. 
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 Takılan kısmı dikerek makineden 

çıkarınız. 

 

 Dikilen kısmı makineden çıkarırken 

makinenin dikiĢ pozisyonunu bozmayınız. 

 Cep torbasının devamını makineye 

takınız. 

 

 Cep torbasının önce alt katını sonra üst 

katını takınız. 

 Takılan kısmı dikiniz. 
 Cep torbasının düz olan kenarını 

dikmeden açıkta bırakınız. 
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 Cep torbasına overlok çekiniz. 

 

 Düz olan cep ortaları hariç olmak üzere 

cep torbasının etrafına overlok çekiniz. 

 Cep torbasını ütüleyiniz. 

  

 Remayöz ve overlok dikiĢlerini kontrol 

ediniz. 

 Zemin parçasını makineye yerleĢtiriniz. 

 

  

 ĠĢaretlenen yerler arasını sıra takibi 

yaparak yerleĢtiriniz. 

 Cep torbasının düz kenarını yerleĢtiriniz. 
 Cep torbasının düz kenarının üstte kalan 

katını sıra takibi yaparak yerleĢtiriniz. 
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 Cep torbasını dikiniz. 

 

 Cep torbasının baĢı ve sonu arasını 

dikiniz. 

 Diğer zemin parçasını makineye 

yerleĢtiriniz. 

 

 ĠĢaretler arasını diğer zemin parçası ile 

aynı ölçülerde yerleĢtiriniz. 

 Cep torbasının diğer düz kenarını 

yerleĢtiriniz. 

 Cep torbalarının ağız kısımlarının aynı 

hizaya gelmesine özen gösteriniz. 
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 Cep torbasını dikiniz. 

 

 Sadece cep torbası kısımlarını zemin 

parçasına tutturarak dikiniz. 

 Dikilen kısımlara overlok çekiniz. 

 

 Cep torbalarının yan dikiĢle birleĢtiği 

kenarlara overlok çekiniz. 

 Zemin parçasının ilk kenarını makineye 

takınız. 

 Cep torbasının alt kısmını sıra takibi 

yaparak yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 
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 Zemin parçasının diğer kenarını 

makineye takınız. 

 

 Önce sıra takibi yaparak cebin alt 

kısmının ilk katını sonra da yine sıra 

takibi yaparak ikinci katını makineye 

yerleĢtiriniz. 

 Zemin parçasının diğer ucunu makineye 

yerleĢtiriniz. 

 

 Zemin parçasının her iki ucunu da dikip 

overlok ile temizleyiniz. 

 Cebin bitmiĢ kontrolünü yapınız. 
 Herhangi bir dikiĢ hatası var ise 

düzeltiniz. 
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 Cebin son ütüsünü yapınız. 

 

 Ütü ile dikiĢ yerlerine netlik kazandırınız. 
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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 

Düz Örme DikiĢten Açılan Cep Dikimi   

1. DikiĢten açılan cep dikimi için parçaları uygun olarak hazırladınız 

mı? 

  

2. Makine parkını iĢleme uygun olarak belirlediniz mi?   

3. Cep torbasını tekniğine uygun olarak birleĢtirip overloklarını çektiniz 

mi? 

  

4. Cep torbasını yan dikiĢle doğru birleĢtirerek overloklarını çektiniz 

mi? 

  

5. Cep torbasının alt ve üst kısımlarını birleĢtirip overloklarını çektiniz 

mi? 

  

6. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

 

 

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Giysinin üzerine cep torbasının monte edilmesiyle  ……………… cep dikilir. 

2. Yelek cep dikiminde sadece cep ……… görülür. 

3. Cep torbası birleĢtirirken kenar birleĢtirmelerinde …….. ….. makinesi kullanılır. 

4. Cep kenarlarının birleĢtirilmiĢ kenarlarının temizlenmesinde ………. makinesi 

kullanılır. 

5. Çoğunlukla erkek montlarında kullanılan  cep çeĢidi………. ceptir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Tek taraflı fermuar dikiminde torba ve tiktak bantları zemin parçasından …….. fazla 

uzunlukta olmalıdır. 

2. Remayöz makinesinde parça ……………………… doğru çıkarılmalıdır. 
3. Düz dikiĢ makinesinde fermuar dikerken ………..…. ayağı kullanılmalıdır. 
4. Tiktak bandı fermuar diĢlerinin …………… dikilmelidir. 

5. Yelek cep dikiminde cep kapağı olarak kullanmak üzere bantlar  …………… 

ölçülerinde olmalıdır. 

6. Yelek cep dikiminde cep torbasını ……………………… ölçülerinde kesilmelidir. 
 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 aplike 

2 kapağı 

3 remayöz 

4 overlok 

5 dikiĢten açılan 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 2 cm 

2 sağdan sola 

3 fermuar 

4 dibinden 

5 14 cm 

6 35 cm’ye 16 cm 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 ÇeĢitli firmaların ürün katalogları 

KAYNAKÇA 


