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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD537 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel  Düz Örme 

MODÜLÜN ADI  Düz Örme Hırka Dikimi I 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül kruvaze kadın hırkası kesimi, dikimi, son ütü ve 

son kontrol iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Bu modül için ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Kruvaze kadın hırkası dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kalite niteliklerine 

uygun düz örme giysilerde kruvaze kadın hırkası 

dikebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kalite niteliklerine uygun olarak kruvaze kadın hırkası 

kesimini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak kruvaze kadın hırkası dikimini 

yapabileceksiniz. 

3. Kalite niteliklerine uygun olarak kruvaze kadın hırkası 

son ütüsü ve son kontrol iĢlemlerini 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. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanların giyinme ihtiyacı her zaman vardır ve günün her saatine uygun olarak 

giyinmek önemli bir gerekliliktir. Bununla beraber insanların meslekleriyle ve sahip 

oldukları sosyal konumla ilgili olarak da giyim zevkleri çeĢitlenmektedir. ĠĢ yerinde iĢinin 

gereklerine göre giyinmek zorunda olan insanlar, iĢlerinden arta kalan serbest saatlerde ise 

daha rahat ve daha spor kıyafetleri tercih etme yoluna gitmektedir.  

 

Özellikle mevsim Ģartlarının soğuk günleri beraberinde getirmesi insanların ince bir 

tiĢört ya da gömlek üzerine bir hırka almalarını zorunlu kılmaktadır. ĠĢte bu aĢamada ise 

yumuĢak, esnek, zarif, sınırsız renk, desen ve model özelliklerinde üretilen düz örme hırkalar 

insanların bu ihtiyacına cevap vermektedir. Hemen pratik olarak giyilebilen bu giysiler 

insanların o anki ısınma ihtiyacını karĢıladığı gibi Ģık ve zevkli model özellikleriyle ve 

sınırsız renk olanaklarıyla göze hoĢ gelen güzellikler de sunmaktadır. ĠĢte bu sınırsız model 

özellikleriyle her türlü zevke hitap edebilen bu renkli dünya, tekstil sektörünün nitelikli 

elemanları sayesinde gün geçtikçe geliĢmektedir. 

  

Teknik ve teknolojik anlamda sürekli geliĢen tekstil sektörü bünyesinde çalıĢacak 

nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Elinizdeki modülde, düz örme giysilerde kullanılan cep çeĢitleri ve dikim iĢlemleri ile 

kruvaze kadın hırkası dikim iĢlemleri anlatılmaktadır. 

 

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

konusunda geliĢtirebileceksiniz. Bu konuyla ilgili diğer modülleri de aldıkça yetiĢmiĢ 

kalifiye eleman olarak sektörde kolaylıkla iĢ bulabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kalite niteliklerine uygun olarak kruvaze kadın hırkası kesim iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde üretilen kadın hırkası modellerini kesim iĢlemleri ile beraber 

inceleyiniz ve model analizi yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 
1. KRUVAZE KADIN HIRKASI KESĠMĠ 

 
1.1. Model Analiz ĠĢlemleri 

 

Model analiz üretilen ürün ile ilgili grafik çizimleri, model ayrıntıları, beden ölçüleri 

ve malzeme örneklerinin bulunduğu bir analiz tablosudur. 

  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Model Analizi 

Firma Adı : Beden Nu.: M ĠĢ Nu.: 

Sayfa Nu.: 

Ürün: Kruvaze kadın 

hırkası  
Tarih: Sezon: 

Grafik Çizimi Model Analizi 

 
 

 Ġki adet ön beden parçası 

 Bir adet kumaĢ katı olarak 

kullanılmak üzere arka beden 

parçası 

 Ġki adet kol parçası  

 Yaka için torba bant 

 Kruvaze kapanmaya eklenmek 

için tik tak bant 

 Ölçüler Parça Listesi 

A Beden Boyu 58  Ön 2 
 Arka 1 

 Kol 2 

 Torba bant 

 Tik tak bant 

Alınacak Malzemeler 
 Beden etiketi 

 Firma etiketi 

 Yıkama talimatı 

 Ekstrafor 

B Beden Eni (Göğüs ½ ) 42 

C Arka Yaka GeniĢliği 18 

D Arka Yaka DüĢüklüğü 2,5 

E Ön Yaka DüĢüklüğü 29 

F Omuz DüĢüklüğü 3 

G Omuz 8 

H Kol Evi 21 

I Kol Eni 15 

Ġ Kol Boyu 48 

J Kol Ağzı 10 

K Kruvaze Kapanma Payı (ön ortadan) 17 

Ölçüler cm cinsinden verilmiĢtir. 

Malzeme Örnekleri 

İplik Örneği Örgü Örneği Bant Örneği 
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1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

Hırka dikimine baĢlamadan önce hırkanın dikiĢleri ile ilgili ayrıntılı bir çalıĢma 

talimatı hazırlanması gerekmektedir. Bu çalıĢma talimatı bulunduğu ortamlarda hırka dikimi 

ile ilgili ayrıca bir açıklamaya gerek kalmayacak Ģekilde ayrıntılı olmalıdır. 

 

1.2.1. DikiĢler  
 

 Örgü kalınlığına uygun kalınlıkta remayöz makinesi seçilmelidir.  

 DikiĢ payları hırkanın genelinde 1 cm olarak kullanılır.  

 Düzgün bir dikiĢ için remayöz iğne ve çağanoz ayarları yapılmalıdır. 

 Dikimde kullanılacak ipliklerin mumlanmıĢ olması gereklidir. 

 Makineye parçalar dikilmek üzere yerleĢtirildiğinde dikiĢ paylarının her iĢlemde 

ters yüzde kalmasına dikkat edilmelidir. 

 Remayöz makinesinin zincir dikiĢ görünümünün hırkanın ters yüzünde 

kalmasına dikkat edilmelidir. 

 Yaka bandı makineye göz göz takılmalıdır. Ölçüler alınıp sol ön ortasından 

baĢlanıp ön ve arka yaka oyuntuları ve sağ ön ortası kapanma payı bandın 

üzerine yerleĢtirilerek dikilmelidir. Kapanma paylarına bağcık yerleĢtirilerek 

bant ve bedenle birlikte dikilmelidir. 

 

 

1.2.2. Etiketler 
 

 Beden ve firma etiketi arka yaka oyuntusu bandın üzerine makinede 

yerleĢtirildikten sonra arka ortası ortalanarak makineye takılmalı ve bandın 

üzeri kapatılarak dikilmelidir.  

 Yıkama talimatı, sol yan dikiĢ bel hizasından 15 cm yukarıya yine remayöz 

makinesinde yerleĢtirilip yan dikiĢle birlikte dikilmelidir.  

 

 

 1.2.3. Ütüleme 
 

 Ütü iĢleminde dikiĢlerde parlama yapmadan dikiĢ hatlarının net bir görüntüye 

kavuĢturulması sağlanmalıdır. 

 Ütüleme iĢlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmalıdır. 

 

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. 

 

Kalite nitelikleri tamamen müĢteri talepleri doğrultusunda belirlenir. 
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Kalite Nitelikleri 

Ürün: Düz Örme Kruvaze Kadın Hırkası 

ĠĢlem Basamağı: 

 Kalite Niteliği   

  

Tanımlama 

 

Standart  Tolerans 
Nu. + - 

 Omuz geniĢliği 0,5 0,5 0,5 

 Yan boy uzunluğu 0,5 0,5 0,5 

 Beden geniĢliği 0,5 0,5 0,5 

 Kol boyu  0,5 0,5 0,5 

 Kol geniĢliği 0,5 0,5 0,5 

 Yaka bandı düzgünlüğü 0 0 0 

 Overlok çekim düzgünlüğü 0,5 0,5 0,5 

Kontrol edildi.          Tarih 

 

1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Modülde üretimi anlatılacak hırkanın dikiminde kullanılacak kumaĢ, 9 cm 

uzunluğunda 2’de 1 lastik örgü tekniği ile baĢlanıp tek plaka örgü tekniği ile devam edilerek 

örülmüĢtür. Yaka bandı olarak kullanılmak üzere 1 cm geniĢliğinde ve 166 cm uzunluğunda 

torba bant örgü tekniği kullanılarak bant örülmüĢtür. Ayrıca kruvaze kapanmaya eklenmek 

üzere 1 cm geniĢliğinde ve 130 cm boyunda tik tak bant örülmüĢtür.  

 

Üretimi yapılacak hırka, kruvaze kapanma paylı bir hırkadır. Kolları takma kol, yakası 

ise V yakadır. Kapanma paylarının yaka ile birleĢtiği köĢeye tik tak bant eklenerek ön 

bedenin kapanması sağlanacaktır. Hırkanın yan dikiĢleri, kol ve beden lastikleri ile kol 

evinin düz kısımları may takibi yapılarak kesilip yine may takibi yapılarak dikilecektir. 

 

Kesim iĢlemi yapılmadan önce aĢağıdaki iĢlemler sırası ile yapılır. 

 

1.5. Kadın Hırka KumaĢı Ġlk Kontrol ĠĢlemleri 
 

Hırka dikimi yapılmak üzere kullanılacak kumaĢ, ilk kontrol iĢleminde, modelin örgü 

özelliklerini taĢıyıp taĢımadığını kontrol etmek amacıyla incelenir. 
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Bu inceleme sırasında kumaĢ;  

 

 Kullanılan ipliğin kalitesi ve rengi,  

 Ġplikte abraj olup olmadığı (yer yer incelik – kalınlık veya renk farklılıkları) 

 Örgü makinesinin ayarı,  

 Örgü hataları, 

 Örgünün tuĢesi,  

 Ölçüsü,  

 Ağırlığı,  

 Örgü tekniği,  

 Lastik tekniği, 

 Bantlarının uygunluğu,  

 Örülen kumaĢın lekeli olup olmadığı,  

 Ġlmek kaçığı, patlak, sökük olup olmadığı vb. özellikler açısından incelenir. 

 

1.6. Kadın Hırka KumaĢı Kesim ĠĢlemi 
 

Hırka kesimine baĢlamadan önce kumaĢın kesime hazır hâle getirilmesi için birkaç 

iĢlemden geçmesi gerekir. 

 

1.6.1. Komple Beden EĢleĢtirme 
 

EĢleĢtirme sırasında beden büyüklüklerine göre beden parçaları ve yaka bantları ile tik 

tak bantlar bir kompleyi oluĢturacak Ģekilde eĢleĢtirilir (ön ve arka parçalar ile yaka ve tik 

tak bantlar). 

 

1.6.2. Hırka KumaĢının Teyellenmesi 
 

Kullanılacak kumaĢ tek plakada örüldüğünden teyel iĢlemi uygulanacaktır. 

 

Teyel iĢlemi ütü sırasında kumaĢın kenarlarının kıvrılmasını önlemek için yapılır. 

Ütüleme iĢleminden sonra teyeller sökülüp kumaĢ modele uygun olarak katlanarak kesim 

yapılacaktır. 

 

1.6.3. Hırka KumaĢının Ütülenmesi 
 

Hırka kumaĢı ve bantlar kesim iĢleminden önce ütülenmelidir. 

 

1.6.4. Hırka KumaĢının Kesilmesi 
 

Ön beden geniĢ olduğu için kumaĢ iki parça katlanmadan açık olarak kesim masasına 

üst üste serilecektir. Arka beden ise kumaĢ katı olarak katlanıp kesilecektir. Kollar ise yine 

iki parça üst üste kumaĢ katı olarak serilip kesilecektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kruvaze kadın hırkası kesiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ön parçaları üst üste yerleĢtiriniz. 

 

 Ön parçaların beden eni geniĢ 

olduğu için tek kat olarak ve düz 

yüzleri birbiri ile çakıĢacak Ģekilde 

yerleĢtirilmesine özen gösteriniz. 

 Kalıbı kumaĢ üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Kalıbın etek ucunun kumaĢın lastik 

kısmına çakıĢmasına dikkat ediniz. 

 Kalıbın kenarlarından çiziniz. 

 

 Kalıbın kenarlarından çizerken 

kalıbı kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Arka bedeni katlayınız. 

 

 

 Kalıbın etek ucu ile kumaĢın lastik 

yönünün, arka ortası ile de kumaĢın 

kat yerinin çakıĢmasına dikkat 

etmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalıbın kenarlarından çiziniz. 

 

 

 Kalıbın yan dikiĢ kısmını çizmenize 

gerek yoktur. Çünkü bu kısım may 

takibi ile kesilecektir.  

 Çizilen kalıp kenarlarından kesiniz. 

 

 

 Yaka ve omuz kısımlarını çizgiden 

kestikten sonra kol evinin kavisli 

kısmına kadar may takibi yaparak 

tek tek kesmeyi unutmayınız. 

 Yan dikiĢin kesimini yapınız. 

 

 

 Yan dikiĢin kesimini kol evinde 

olduğu gibi may takibi yaparak tek 

tek yapmayı unutmayınız.  

 Yaka ortasına iĢaret alınız. 

 

 

 

 Yaka ortasının kumaĢ katına çizgi 

taĢı ile orta iĢareti almayı 

unutmayınız. 
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 Kol kumaĢını katlayınız. 

 

 

 KumaĢı tam ortasından ters yüzü 

üstte kalacak Ģekilde katlamayı 

unutmayınız. 

 Ġki parçayı üst üste yerleĢtiriniz. 

 

 

 KumaĢların lastik ve kumaĢ katı 

yönlerinin çakıĢmasına dikkat 

ediniz. 

 Kol kalıbını yerleĢtiriniz. 

 

 

 Kalıbın kol ortası hattını kumaĢ 

katına çakıĢtırmayı unutmayınız. 

 Kalıbın kenarlarından çiziniz.  

 

 

 

 Lastik örgü kısmına kadar kalıbın 

kenarlarından kaydırmadan çizmeye 

dikkat ediniz. 
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 Çizilen kısımlardan kesiniz. 

 

 

 Kol üstü hattından kesim yapmaya 

baĢlamayı unutmayınız. 

 Kol üstünü kumaĢın sonuna kadar kesiniz. 

 

 

 Bütün kesimleri yaparken kesilen 

hattın devamını kumaĢın sonuna 

kadar kesip diğer tarafın kesimine 

sonra geçmeyi unutmayınız. 

 Kol alt dikiĢinin kesimini yapınız.  

 

 

 Kol alt dikiĢini lastik kısmına kadar 

birlikte kesmeyi unutmayınız. 

 Lastik kısmında may takibi yapınız. 

 

 

 

 Lastik örgü kısmında may takibi 

yaparak tek tek kesmeyi 

unutmayınız. 
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 Kol ortasına iĢaret alınız. 

 

 Kol ortasının kumaĢ katına çizgi taĢı 

ile orta iĢareti almayı unutmayınız. 
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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. Hırka ön beden kumaĢını kesim için açık olarak serdiniz mi?   

2. KumaĢın üzerine kalıbı doğru yerleĢtirip çizdiniz mi?   

3. Kesim iĢlemini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

4. Hırka arka beden kumaĢını kumaĢ katı olarak serdiniz mi?   

5. KumaĢın üzerine kalıbı doğru yerleĢtirip çizdiniz mi?   

6. Kesim iĢlemini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

7. Hırka kol kumaĢlarını katlayarak üst üste serdiniz mi?   

8. KumaĢın üzerine kalıbı doğru yerleĢtirip çizdiniz mi?   

9. Kesim iĢlemini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

10. 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Model analiz tablosunda ürünün dikim tekniklerine iliĢkin bilgiler verilir. 

 

2. (   ) Kalite niteliklerinin belirlenmesinde müĢteri talepleri göz önünde bulundurulur. 

 

3. (   ) Hırka kumaĢının kontrolü esnasında kumaĢın istenilen özellikte ve kalitede olması 

kontrol edilir. 

 

4. (   ) Teyel kumaĢın daha kolay kesilebilmesi için yapılan iĢlemdir. 

 

5. (   ) Hırkanın modeli kruvaze olduğu için ön parçası açık bir Ģekilde kolları ise ikiye 

katlanarak 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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında dikim planı doğrultusunda kalite niteliklerini belirleyip düz örme kruvaze 

kadın hırkası dikim iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde bant usulü ile kadın hırkası dikim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını 

araĢtırınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DÜZ ÖRME KRUVAZE KADIN HIRKA 

DĠKĠMĠ 
 

2.1. Kadın Hırkası Dikim Planı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

AĢağıda kruvaze kadın hırkası dikim planı yer almaktadır. Bu plan, üretimin iĢlem 

basamakları ile bu iĢlem basamaklarında kullanılan makineleri gösterir. Bu form ile 

kullanılacak makinelere göre üretim bandı oluĢturulur ve bu sıraya göre üretim yapılır. Bir 

parça üzerindeki iĢlemler tamamlanarak parçalar birbirine monte edilecek Ģekilde dikim 

planı hazırlanmalıdır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dikim Planı 

Ürün: Düz Örme Kruvaze Kadın Hırkası Dikimi Tarih: 

Hazırlayan: Sezon: 

Üretim 

sıra nu. 

AkıĢ Basamakları ÇalıĢma Aracı Tahmini 

Zaman 

Ölçülen 

Zaman 

1 Omuz birleĢtirme Remayöz   

2 Omuz overlok çekme Overlok    

3 Kol evini makineye takma Remayöz   

4 Kolu bedene takma Remayöz   

5 Kol evlerine overlok çekme Overlok   

6 Yan kapama  Remayöz   

8 Yan dikiĢ overlok çekme Overlok   

9 Yaka bandı takma Remayöz   

10 Kapanma payı ve yakaları banda 

yerleĢtirme 

Remayöz   

11 Tik tak bantları yerleĢtirme Remayöz   

12 El iĢi El iĢi bölümü   

13 Ġplik temizleme Kalite kontrol 

dairesi 

  

14 Ġlk kontrol Kalite kontrol 

dairesi 

  

15 Son ütü Ütü   

16 Son kontrol Kalite kontrol  

dairesi 

  

 

2.2. Makine Parkını Belirleme ĠĢlemleri 
 

Makine parkını belirleme iĢlemleri, kadın hırka dikiminde kullanılacak makinelerin 

dikim planına uygun olarak sıralanmasıdır. 

 

Hırka dikiminde kullanılacak dikim makineleri 

 

 Remayöz makinesi 

 Overlok makinesi 
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Makine parkını belirleme 

 

 

2.3. Hırka Dikiminde Ön Hazırlık ĠĢlemleri 
 

 Remayöz makinelerinde dikim hareketi sağdan sola doğru olduğundan dikimi 

yapılacak parçaların makineye takılma iĢlemi sağdan sola doğru yapılmalıdır. 

 KumaĢların sağdan sola doğru takılması 

 Overlok makinesinin ipliklerinin kumaĢa uygun renkte takılması 

 Kesimde may takibi yapılan kısımlarda dikim aĢamasında da may takibi 

yapılması 

 Omuz ölçüsü 

 Kol evi ölçüsü 

 Yan boy ölçüsü 

 Yaka bandı ölçüsü 

 

2.4. Kruvaze Kadın Hırkası Dikim ĠĢlemleri 
 

Hazırlanan dikim planına uygun olarak hırkanın dikimi gerçekleĢtirilir. Bu aĢamada 

planda belirlenen iĢlem basamaklarını takip etmek, iĢin sorunsuz ilerlemesi için önemlidir. 

Ayrıca dikim esnasında belli aralıklarla model analizinde belirtilen ölçülerin de kontrol 

edilmesi hırkanın istenilen ölçüde dikiminin gerçekleĢmesini sağlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kruvaze kadın hırkası dikiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Omuzları makineye takınız. 

 

 Omuzları takmadan önce makineye 

ektrafor takınız. 

 Ekstraforun üstüne arka bedenin 

omuzlarını, düz yüzü üstte kalacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Her iki omuzun aynı ölçüde takılmasına 

dikkat ediniz. 

 Ön bedenin omuzlarını takınız. 

 

 Ön bedenin omuzlarının ters yüzü üstte 

kalacak Ģekilde yerleĢtirilmesine dikkat 

ediniz. 

 Ön bedenlerin simetrik olarak 

yerleĢtirilmesine dikkat etmeyi 

unutmayınız. 

 Omuzları dikiniz.  

 

 Remayöz dikiĢinin kontrolünü yapınız.  

 Omuzlara overlok çekiniz.  Remayöz dikiĢinin dibinden overlok 

çekmeye özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kol evini makineye takınız. 

 

 Kol evinin kavisli kısmını Ģekline göre, 

düz kısmını ise may takibi yaparak 

takmaya dikkat ediniz. 

 Omuz dikiĢi ile her iki bedenin kol 

evlerinin aynı ölçüde takılmasına dikkat 

ediniz. 

 Kolu bedene yerleĢtiriniz. 

 

 Kol ortasını omuz dikiĢine çakıĢtırarak 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kolun sağ yanını kol evine takınız.  

 

 Taktığınız kısmı dikip makineden 

çıkartınız. 

 Kol üstü kavisli olduğu için makineye 

tamamı takılarak dikilemediği için kol 

ortasına kadar sağ tarafı dikilip 

makineden çıkartıldıktan sonra sol tarafı 

dikilecektir. Unutmayınız. 

 Kolun sol yanını kol evine takınız.  Makinenin dikiĢ pozisyonunu 

bozmadan kolun kalan kısmını 

makineye yerleĢtirmeye özen gösteriniz. 
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 Kol evlerine overlok çekiniz.  

 

 Esnetmeden overlok çekmeye özen 

gösteriniz. 

 Yan dikiĢi makineye takınız.  

 

 Yan dikiĢin beden kısmını ve kolun 

lastik kısmını may takibi yaparak 

takmayı unutmayınız. 

    

 Yan dikiĢi may takibi yaparak takınız. 

 

 Lastik kısmı da dâhil olmak üzere may 

takibi yaparak takınız.  

 Lastik örgü kısmının ilk katını düz 

ilmekten taktıysanız ikinci katını ters 

ilmekten takınız. Böylelikle dikildikten 

sonra lastik örgünün bütünlüğünün 

bozulmamasını sağlayacağınızı 

unutmayınız. 

 Yıkama talimatını yerleĢtiriniz.  Yan dikiĢin etek ucundan 15 cm 

yukarısına yıkama talimatını 

yerleĢtiriniz. 
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 Bağcığın geçeceği yeri dikmeyiniz. 

 

 Kruvaze kapanmayı sağlamak için 

bağcığın geçirileceği yerde yine 

bağcığın (tik tak bant) geniĢliğinde (1 

cm) kısmı dikmeden bırakınız. 

 Lastik tarafından itibaren bağcık 

iĢaretine kadar dikip arada boĢluk 

bırakarak devamını dikiniz. Bedenin 

ters yüzünün üstte kalmasına dikkat 

ediniz. 

 Yaka bandını makineye takınız. 

 

 Yaka bandını makineye göz göz 

takmaya dikkat ediniz. 

 Bandın üzerinde sırasıyla; sol beden ön 

ortası kapanma payı için 23 cm, sol ön 

yaka oyuntusu için 47,5 cm, omuzdan 

arka ortasına kadar ½ arka yaka için 9 

cm, diğer omuza kadar yine ½ arka 

yakanın ikinci kısmı için 9 cm, sağ 

beden ön yaka oyuntusu için 47,5 cm, 

sağ beden ön ortası kapanma payı için 

ise 23 cm iĢaretleyiniz.  

 Sol beden kapanma payını yerleĢtiriniz.  

 

 ĠĢaretlenen ilk 23 cm’ye kadar sol 

beden kapanma payını may takibi 

yaparak yerleĢtiriniz. 

 Bağcığı yerleĢtiriniz.  Bağcığı kapanma payının son kısmına 

dikiĢ payı bırakarak yerleĢtiriniz. 



 

 22 

 

 Bandın üzerini kapatıp dikiniz. 

 

 Ön ortasına kadar olan kısmın üzerine 

bandın ikinci katını kapatarak dikiniz. 

Diktiğiniz kısmı makineden çıkartınız. 

 Ön ortasından sonra yakanın baĢlangıç 

köĢesini bağcığın sol tarafında kalan 

pay kısmından köĢe oluĢturacak Ģekilde 

takınız. 

  

 Arka yaka ortasına kadar bandı 

dikiniz. 

 

 Omuza kadar ön yaka oyuntusunu, 

omuzdan sonra da arka ortasına kadar 

arka yaka ½ ölçüsüne kadar arka yaka 

oyuntusunu yerleĢtirerek dikiniz. 

  

 Arka ortasına beden ve firma etiketini 

yerleĢtiriniz. 

 

 Arka ortasını ortalayarak etiketleri 

yerleĢtirerek bandı kapatıp dikiniz. 

 Sağ bağcığı yerleĢtirerek dikiniz.  Sağ bedenin ön ortasına kadar yaka 
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oyuntusunu yerleĢtirip dikiniz. 

Oyuntunun bitimine bağcığı yerleĢtirip 

devamında da ön ortasını yerleĢtirip 

dikiniz. 

 Bandın düĢürme ipliğini sökünüz.  

 

 Pis ipliği sökerken ilmek kaçığı olup 

olmadığını kontrol etmeyi unutmayınız. 

  

 Bantların el iĢlerini yapınız. 

 

 Bantların ön ortalarında kalan uçlarını 

etek ucu lastiğinin hizasında el iĢi ile 

tutturarak dikiniz. 

 El iĢlerini yapınız. 

 

 Kol ve etek uçlarının el iĢlerini düzgün 

bir Ģekilde yapmayı unutmayınız. 

 Remayöz ve overlok ipliklerini kaçık 

(örgü makinesi) iğnesi ile içeri çekip 

fazlasını kesiniz. 

 Elde kaynaĢtırma dikiĢi ile dikiĢ payını 

bedene kalınlık yapmayacak Ģekilde 

tutturmayı unutmayınız. 
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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 Kruvaze Kadın Hırkası Dikimi   

1. Hırkanın omuzlarını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

2. Hırkanın kollarını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

3. Hırkanın yan kapatmasını tekniğe uygun olarak diktiniz mi?   

4. Yaka bandını tekniğe uygun olarak takıp diktiniz mi?   

5. Kruvaze kapanmaya eklenecek bağcıkları doğru olarak diktiniz 

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. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Dikim planında hırka dikimi ile ilgili iĢ akıĢ basamakları ve bu iĢin 

yapılacağı makine gösterilir.  
 

2. (   ) Makine parkı makinelerin bulunduğu yerdir. 
 

3. (   ) Remayöz makinelerinin dikim hareketi soldan sağadır. 
 

4. (   ) DikiĢ esnasında model analizindeki ölçüler belli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kruvaze kadın hırkası son ütü ve kontrolünü tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Sektörde kullanılan son ütü ve son kontrol tekniklerini, kullanılan araç gereç ve 

yöntemler açısından araĢtırınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. DÜZ ÖRME KRUVAZE KADIN HIRKASI 

SON ÜTÜ VE SON KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

Hırka dikimi bittikten sonra ölçülere uygunluğu ve dikiĢlerinin tekniğine uygun olarak 

dikilip dikilmediği kontrol edilir. 

 

3.1. Kruvaze Kadın Hırkası Son Ütüleme ĠĢlem Sırası 
 

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

basit hataları düzeltilir. Hırkanın dikim iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra son ütüsünün 

(bitmiĢ ütüsünün) yapılması gereklidir. 

 

3.2. Kruvaze Kadın Hırkası Son Kontrol ĠĢlem Sırası 
 

Ütüsü bitirilen hırkanın duruĢ, ölçü, dikim ve kullanılan malzemeler açısından 

kontrolünün yapılması gerekir. 

 

3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü 
 

Dikimi tamamlanmıĢ ve son ütüsü yapılmıĢ hırkanın kiĢi üzerine ya da cansız manken 

üzerine giydirilerek duruĢ kontrolünün yapılması gerekir. Eğer her ikisi de bulunmazsa bir 

düz zemine serilerek kontrolü yapılabilir. 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.2. Ölçü Kontrolü  
 

Son ütüsü gerçekleĢtirilen hırkanın model analiz formunda belirtilen ölçülere 

uygunluğu düz bir zemin üzerine serilerek mezura yardımıyla kontrol edilir. Bu kontrol 

esnasında kalite niteliklerindeki tolerans aralıkları da dikkate alınmalıdır. 

 

3.2.3. Dikim Kontrolü 
 

Hırkanın dikim tekniklerine göre dikilip dikilmediği ve uygun makine kullanılıp 

kullanılmadığı kontrol edilir. Hırkanın bütün dikiĢleri tersini çevirerek kontrol edilir. Yaka 

bandında may kaçığı olup olmadığına, remayöz ve overlok dikiĢlerinin düzgünlüğüne 

bakılır. Etiketlerin düzgün yerleĢtirilip yerleĢtirilmediği kontrol edilir. Bozuk olup da 

düzeltilmesi mümkün olan yerler var ise düzeltilir. 

 

3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü 
 

Dikim sırasında kullanılan malzemelerin uygunluğuna bakınız. Eğer uygun 

malzemeler kullanılmamıĢ ise düzeltiniz (merserize dikiĢ ipliği, örme ipliği, overlok ipliği 

vb.). 

 

3.2.5. Son Ütü Kontrolü 
 

 Ölçü değiĢiklikleri 

 DikiĢlerde kayma olup olmadığı 

 Esneme olup olmadığı 

 Düz ilmeğin kayıp kaymadığını kontrol ediniz. 

 

Ütü ile dikiĢ büzülmeleri düzeltilebilir, esneyen yerler toparlanabilir, ölçü 

bozuklukları giderilebilir. Gerekiyorsa bu iĢlemleri yapınız. 

 

3.3. Kritikler Doğrultusunda Düzeltme ĠĢlemleri 
 

Yapılan kontroller sonrasında hırkada bulunan eksiklikler tespit edilir ve o eksikler 

giderilir. Modele uymayan dikim teknikleri ya da duruĢ kontrolündeki tespit edilen eksikler 

hemen kalıp üzerinde ya da analiz tablosunda düzeltilir. 

 

3.3.1. Kalıpta Düzeltme 
 

Kalıbın kullanım amacı, kesimde kolaylık sağlayarak ürünün istenilen ölçülerde 

kesilmesini sağlamaktır. 

 

Dikimi biten hırkanın ölçülerini yukarıdaki uygulama faaliyetinde de anlatıldığı gibi 

kontrol ediniz. Düzeltilemeyecek ölçü bozuklukları var ise kalıba geri dönerek düzeltiniz. 
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3.3.2. Malzemede DeğiĢiklik 
 

Ölçü problemlerinin dıĢında iplik, fermuar, düğme, model özelliğine göre astar vb. 

malzemelerde renk uyumsuzluğu gibi durumlar olabilir. Kullanılan malzemelerin kalite 

özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu gibi durumlarda uygun olmayan malzemeler 

kullanılmıĢ ise değiĢtiriniz. 

 

3.3.3. DikiĢ Tekniklerinde DeğiĢiklik 
 

Uygun olmayan dikiĢ tekniklerinin kullanılması durumunda dikilen üründe görülen 

bozukluklar uygun dikiĢ tekniği ile düzeltilmelidir.  

 

Yukarıdaki kriterleri dikkate alarak dikiĢleri kontrol ediniz, düzgün olmayan dikiĢler 

var ise tespit edip uygun dikiĢ tekniği ile düzeltiniz. 

 

3.4. Paketleme ĠĢlemleri 
 

Bütün iĢlemlerden geçmiĢ ve eksikleri giderilmiĢ hırkanın paketlenmesi gerekir. 

Hırkanın paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken nokta pakete bakıldığında ürün hakkında 

az çok bilgi verecek Ģekilde olmalıdır. Paketi eline alan kiĢi ilk bakıĢta bu hırkanın ana 

özelliğini göreceği Ģekilde olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kruvaze kadın hırkasının son ütüsünü  ve son kontrollerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hırkanın son ütüsünü yapınız. 

 

 Hırkayı düzgün bir Ģekilde ütünün 

üzerine serip buhar vererek ütüleyiniz. 

 DikiĢ yerlerinin netleĢmesine özen 

gösteriniz. 

 Hırkanın görünüĢ kontrolünü yapınız.  

 

 Son kontrol iĢlemlerinin önceden 

belirlenen kalite niteliklerine uygun 

olarak yapılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Düz bir zemine serdiğiniz hırkayı genel 

görünüĢ açısından kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Hırkanın kiĢi üzerinde kontrolünü 

yapınız. 

 

 

 

 

 KiĢi üzerine giyilen hırkayı genel 

görünüĢ açısından kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hırkanın manken üzerinde kontrolünü 

yapınız. 

 

 Cansız manken üzerine giydirilen 

hırkayı genel görünüĢ açısından kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Beden boyu ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden boyu 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Beden eni ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki beden eni 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Omuz geniĢliği ölçüsünü alınız.  Aldığınız ölçüyü föydeki omuz geniĢliği 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 
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 Kol boyu ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol boyu 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Kol geniĢliği ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol geniĢliği 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Kol evi ölçüsünü alınız.   Aldığınız ölçüyü föydeki kol evi 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 
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 Kol ağzı ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kol ağzı 

ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı unutmayınız. 

 Arka yaka geniĢliği ölçüsünü alınız. 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki arka yaka 

geniĢliği ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Arka yaka düĢüklüğü ölçüsünü alınız.   Aldığınız ölçüyü föydeki arka yaka 

düĢüklüğü ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Mesuranın 0 noktasının omuz hizasında 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Ön yaka düĢüklüğü ölçüsünü alınız.  

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki ön yaka 

düĢüklüğü ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Mesuranın 0 noktasının omuz hizasında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kruvaze kapanma payı geniĢliğini 

ölçüsünüz.  

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki kruvaze 

kapanma ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Kruvaze kapanma payı ölçüsünü ön 

ortasının hizasından almayı 

unutmayınız. 

 Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü 

yapınız. 

 Remayöz dikiĢlerinin genelinde atlama 

olup olmadığına dikkat etmeyi 

unutmayınız. 

 Overlok dikiĢlerinin genel olarak 

düzgünlüğünü kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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 Yan kapama dikiĢlerini kontrol ediniz. 

 

 Remayöz ve overlok dikiĢ ayarlarının 

düzgünlüğünü kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Kol evi dikiĢini kontrol ediniz. 

 

 Kol evi dikiĢinin baĢlangıç ve bitiĢ 

noktasının düzgünlüğünü kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Omuz dikiĢini kontrol ediniz.  Omuz ekstraforunun düzgün yerleĢtirilip 

yerleĢtirilmediğini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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 Yıkama talimatı dikiĢini kontrol ediniz. 

 

 Yıkama talimatının düzgün yerleĢtirilip 

yerleĢtirilmediğini kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Ense etiketini kontrol ediniz. 

 

 Etiketin arka yakayı ortalayıp 

ortalamadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 El iĢlerini kontrol ediniz.  El iĢi kaynaĢtırma dikiĢlerinin 

düzgünlüğünü ve sağlamlığını kontrol 

etmeyi unutmayınız. 
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 Bandın el iĢlerini kontrol ediniz. 

 

 Bant uçlarının kaynaĢtırma dikiĢlerinin 

düzgünlüğünü ve sağlamlığını kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Bant dikiĢini kontrol ediniz. 

 

 Tik tak bandın, torba bandın üzerine 

düzgün yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini 

kontrol etmeyi unutmayınız.  

 Torba bandın ramöz maylarını çektirerek 

ilmek kaçığı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Hırkayı düz bir zemine seriniz.  Kolları yanlara doğru açmayı 

unutmayınız. 
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 Kolları yakaya doğru katlayınız. 

 

 Her iki kolu eĢit oranda katlamaya 

dikkat ediniz. 

 Katlama iĢlemini kullanılacak poĢetin 

geniĢliğine uygun olacak Ģekilde 

yapmaya özen gösteriniz. 

 Etek ucunu yukarı doğru katlayınız.  

 

 Kat yerlerinde kırıĢıklık oluĢmamasına 

özen gösteriniz. 

 Yaka tarafını üste getiriniz.  Katlama iĢlemini kullanılacak poĢetin 

uzunluğuna uygun olacak Ģekilde 

yapmaya özen gösteriniz. 
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 Hırkayı poĢete yerleĢtiriniz. 

 

 PoĢetin ağız kısmının altta kalmasına 

özen gösteriniz. 

 PoĢetin havasını almayı unutmayınız. 
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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. Hırkanın son ütüsünü modele ve tekniğe uygun olarak yaptınız 

mı? 
  

2. DuruĢ formu kontrolünü doğru olarak yaptınız mı?   

3. Hırkanın üzerinden ölçüleri alıp ölçü föyü ile karĢılaĢtırdınız mı?   

4. Dikimi tekniğe uygunluk ve makine ayarları açısından kontrol 

ettiniz mi?  
  

5. Kullanılan malzemelerin uyumunu kontrol ettiniz mi?   

6. Son ütü kontrolünü doğru olarak yaptınız mı?   

7. Kritikler doğrultusunda gerekiyorsa kalıpta düzeltme yaptınız mı?   

8. Kritikler doğrultusunda gerekiyorsa malzemede değiĢiklik 

yaptınız mı? 
  

9. Kritikler doğrultusunda gerekiyorsa dikiĢ tekniklerinde değiĢiklik 

yaptınız mı? 
  

10. Paketleme iĢlemlerini doğru olarak yaptınız mı?   

11. 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Triko ürünlerine son ütü sırasında form verilebilmektedir. 

 

2. (   ) DuruĢ kontrolü hırkanın model analiz formundaki ölçülere uygunluğunun kontrol 

edilmesidir. 

 

3. (   ) Malzeme uyum kontrolünde kullanılan aksesuarlarda kontrol edilir. 

 

4. (  ) Hırkanın duruĢ kontrolünde tespit edilen eksikler öncelikle kalıp üzerinde 

düzeltilmelidir. 

 

5. (   ) DikiĢ teknikliklerinde değiĢiklik, hırkaya uymayan dikim tekniklerinin yerine yeni 

dikim tekniği seçilmesidir. 

 

 

 

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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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Modelin rengi model analiz tablosunda bulunan özelliklerden birisidir. 

 

2. (   ) Remayözün dikim tekniği zincir Ģeklindedir. 

 

3. (   ) Örgü üzerindeki iplik abrajı, yüzeyde görülen yer yer incelik veya kalınlıktır. 

 

4. (   ) Teyel iĢlemi kumaĢın kolay kesilebilmesi için yapılan iĢlemdir. 

 

5. (   ) Dikim planında dikim basamakları ve kullanılacak makineler belirtilir. 

 

6. (   ) Son ütü esnasında triko kumaĢlarında yapı itibari ile küçük çaplı düzeltmeler de 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

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 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 43 

KAYNAKÇA 
 

 Erkan Mine, Ders Notları, 2000, Ġstanbul. 

 

KAYNAKÇA 


