
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZ ÖRME HIRKA DĠKĠMĠ 2 
542TGD538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011 



 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3 
1. DÜZ ÖRME FERMUARLI ERKEK HIRKASI KESĠMĠ ................................................... 3 

1.1. Model Analiz ĠĢlemleri ................................................................................................. 3 
1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri ............................................................... 5 
1.3. Kalite Niteliklerini Belirleme ĠĢlemleri ........................................................................ 5 
1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri ................................................................................... 6 
1.5. Erkek Hırka KumaĢı Ġlk Kontrol ĠĢlemleri.................................................................... 6 
1.6. Fermuarlı Erkek Hırkası Kesim ĠĢlemleri ..................................................................... 7 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................................ 8 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 10 

2. DÜZ ÖRME FERMUARLI ERKEK HIRKASI DĠKĠMĠ ................................................. 11 
2.1. Hırka Dikim Planı Hazırlama ĠĢlemleri ...................................................................... 11 
2.2. Makine Parkını Belirleme ĠĢlemleri ............................................................................ 12 
2.3. Hırka Dikiminde Ön Hazırlık ĠĢlemleri ...................................................................... 13 
2.4. Fermuarlı Erkek Hırkası Dikim ĠĢlemleri ................................................................... 13 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 18 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .................................................................................................. 19 
3. DÜZ ÖRME FERMUARLI ERKEK HIRKASI SON ÜTÜ VE SON KONTROL ĠġLEMLERĠ ... 19 

3.1. Fermuarlı Erkek Hırkası Son Ütüleme ĠĢlem Sırası .................................................... 19 
3.2. Son Kontrol ĠĢlemleri .................................................................................................. 19 

3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü ........................................................................................ 19 
3.2.2. Ölçü Kontrolü ...................................................................................................... 20 
3.2.3. Dikim Kontrolü .................................................................................................... 20 
3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü .................................................................................... 20 
3.2.5. Son Ütü Kontrolü ................................................................................................. 20 

3.3. Kritikler Doğrultusunda Düzeltme ĠĢlemleri .............................................................. 20 
3.3.1. Kalıpta Düzeltme ................................................................................................. 20 
3.3.2. Malzemede DeğiĢiklik ......................................................................................... 21 
3.3.3. DikiĢ Tekniklerinde DeğiĢiklik ............................................................................ 21 

3.4. Paketleme iĢlemleri ..................................................................................................... 21 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 32 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 35 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 36 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 37 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38 

 

  

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD538 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI  Düz Örme Hırka Dikimi 2 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül düz örme fermuarlı erkek hırkasının kesimi, dikimi, 

son ütü ve son kontrol iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Bu modül için ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Düz örme hırka dikmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Düz örme fermuarlı erkek hırkası dikimini yapabileceksiniz  

Amaçlar 

1. Kalite niteliklerine uygun olarak fermuarlı erkek 

hırkası kesimini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak fermuarlı erkek hırkası 

dikimini yapabileceksiniz. 

3. Kalite niteliklerine uygun olarak fermuarlı erkek 

hırkası son ütü 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. 

  

AÇIKLAMALAR 
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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 fermuarlı erkek hırkası dikim iĢlemleri anlatılmaktadır. 

 

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

konusunda geliĢtirebilecek, sektörde kolaylıkla iĢ bulabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Fermuarlı erkek hırkası kesim iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde üretilen erkek hırkası modellerini kesim iĢlemleri ile beraber 

inceleyiniz ve model analizi yapınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. DÜZ ÖRME FERMUARLI ERKEK 

HIRKASI KESĠMĠ 
 

1.1. Model Analiz ĠĢlemleri 
 

Modelimiz fermuarlı, dik yakalı, takma kollu bir erkek hırkasıdır. AĢağıda model 

analizi sayfasında modelin ayrıntılı özellikleri ve dikim ölçüleri yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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MODEL ANALİZİ 

Firma adı : Beden nu.: M ĠĢ nu.: 

Sayfa nu.: 

Ürün: Düz örme erkek 

hırkası 
Tarih: Sezon: 

GRAFİK ÇİZİMİ  

 

 

 

 ÖLÇÜLER PARÇA LİSTESİ 

A Beden boyu 70  Ön 1 

 Arka 1 

 Kol 2 

 Yaka  

 Tik tak bant 

Alınacak malzemeler: 

 Beden etiketi 

 Firma etiketi 

 Yıkama talimatı 

 Fermuar 

 Ekstrafor 

B Beden eni (göğüs ½ ) 62 

C Arka yaka geniĢliği 18 

D Arka yaka düĢüklüğü 2,5 

E Ön yaka düĢüklüğü 7 

F Omuz düĢüklüğü 3 

G Omuz 16 

H Kol evi 25 

I Kol eni 21,5 

Ġ Arka ortasından kol boyu 86 

J Kol ağzı 11,5 

Ölçüler cm cinsinden verilmiĢtir. 

MALZEME ÖRNEKLERİ 

 Örgü örneği  İplik örneği Bant örneği 

 

Tablo 1.1: Örnek model analiz föyü 
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1.2. Asgari ÇalıĢma Talimatı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

Ürünün dikimi için gerekli iĢlem basamakları aĢağıdaki gibi yapılarak iĢlem 

tamamlanır. 

 

 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 kumaĢın kendi ipliğinden olup 

mumlandırılarak kullanılması 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  makineye göz göz takılmalıdır. Yakanın bedene geçirilecek kısmı 

torba bant Ģeklindedir. Fermuar dikildikten sonra yakanın yarısı içe 

kıvrılıp el iĢi ile tutturulacak ve dik yaka formu verilecektir. 

 Fermuar bedene düz dikiĢ makinesinde dikilecektir. Fermuarın altına tik 

tak bant yerleĢtirilerek birlikte makine çekilecektir. Tik tak bandın beden 

tarafında kalan kısmı ise el iĢi ile bedene tutturulacaktır. 

 

 Etiketler 

 

  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 yukarı remayöz 

makinesinde yerleĢtirilip yan dikiĢle birlikte dikilmelidir.  

 

 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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                                                  KALĠTE NĠTELĠKLERĠ 

Ürün: Düz Örme Fermuarlı Erkek 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 

 Fermuar dikim düzgünlüğü 0 0 0 

 Overlok çekim düzgünlüğü 0,5 0,5 0,5 
Kontrol edildi.  Tarih 

Tablo 1.2: Örnek Kalite kontrol kartı 

1.4. Kesim Öncesi Hazırlık ĠĢlemleri 
 

Modülde üretimi anlatılacak hırkanın dikiminde kullanılacak kumaĢ, 6 cm 

uzunluğunda 2/2 lastik örgü tekniği ile baĢlanıp fitilli örgü tekniği ile devam edilerek 

örülmüĢtür. Yaka,  torba bantla baĢlanıp 2/2 lastik örgü tekniği ile tamamlanan bir yakadır. 

Ayrıca ön ortasına dikilen fermuarın içte kalan kısmına geçirilmek üzere 1 cm geniĢliğinde 

ve 140 cm boyunda tik tak bant örülmüĢtür.  

 

Üretimi yapılacak hırka fermuarlı bir hırkadır. Kolları takma kol, yakası ise dik 

yakadır. Ön ortasına fermuar dikilerek ön bedenin kapanması sağlanmıĢtır. Hırkanın yan 

dikiĢleri, kol ve beden lastikleri ile kol evinin düz kısımları, may takibi yapılarak kesilecek 

ve yine may takibi yapılarak dikilecektir. 

 

1.5. Erkek Hırka KumaĢı Ġlk Kontrol ĠĢlemleri 
 

Kesim iĢlemi yapılmadan önce aĢağıdaki iĢlemler sırası ile yapılır. 

 

 Ġlk kontrol 

 

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 ve 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. özellikleri açısından 

incelenir. 
 

 Komple beden eĢleĢtirme 
 

EĢleĢtirme sırasında beden büyüklüklerine göre hırkanın beden parçaları (ön ve arka 

parçalar, kollar, yaka ve tik tak bantlar) ve yaka bantları ile tik tak bantlar bir kompleyi 

oluĢturacak Ģekilde eĢleĢtirilecektir.  
 

 Hırka kumaĢının teyellenmesi 
 

Kullanılacak kumaĢ tek plakada örüldüğünden teyel iĢlemi uygulanacaktır. 
 

Ütüleme iĢleminden sonra teyeller sökülüp kumaĢ modele uygun olarak katlanarak 

kesim yapılacaktır. 
 

 Hırka kumaĢının ütülenmesi 

 

Hırka kumaĢı ve bantlar kesim iĢleminden önce ütülenerek yüzey gerilimleri giderilir 

ve parçaların düzgün bir biçimde durması sağlanır. Amaç parçalara son hâllerinin verilerek 

daha sonra meydana gelebilecek ölçü sorunlarını ortadan kaldırmaktır. 
 

 Hırka kumaĢının serilmesi 
 

Ön ve arka beden kumaĢ katı olarak katlanıp kesilecektir. Kollar ise yine iki parça üst 

üste kumaĢ katı olarak serilip kesilecektir. 
 

1.6. Fermuarlı Erkek Hırkası Kesim ĠĢlemleri 
 

Fermuarlı erkek hırkası için üretilmiĢ olan parçalar ütüleme iĢleminden sonra kesim 

için düz bir zemine serilir. Parçaların katlanarak serilmesi durumunda ilmek çubuğunun sırt 

kısmına paralel olmasına dikkat edilmelidir. Daha sonra bedene göre kalıp parçanın üzerine 

yerleĢtirilir. Parça ile kalıbın mayları takip edip etmediği kontrol edilir. Düzgünlük 

sağlanmıĢ ise çizgi taĢları ile kalıp çevresinden çizim tamamlanır. Parçalar el makası 

kullanılarak tek tek kesilerek dikime hazır duruma getirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fermuarlı erkek hırkası kesimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Beden ve kol parçalarını ayrı ayrı katlayarak 

üzerine kalıpları yerleĢtiriniz.  

 

 Parçaları may takibi yaparak tam 

ortasından katlamayı unutmayınız. 

 Kalıpların orta hatlarını kumaĢ 

katlarına (ön, arka ve kol ortası) 

çakıĢtırmayı unutmayınız.  

 Kesim iĢlemlerinde daha ayrıntılı 

bilgi için „Düz Örme Hırka Dikimi 

1‟ modülüne bakınız. 

 Kalıpların kenarlarından kumaĢı çiziniz. 

 

 Çizgilerin görünür olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çizgileri takip ederek parçaların kesimini 

yapınız. 

 Düz hatlarda may takibi yaparak 

kesim yapmayı unutmayınız. 

 Kesilen parçalara orta iĢaretlerini 

almayı unutmayınız. 

 Kesimi yaparken büyük makas 

hareketleri ile kesiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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 beden kumaĢlarını kesim için doğru serdiniz mi?   

2. KumaĢın üzerine kalıbı doğru yerleĢtirip çizdiniz mi?   

3. Kesim iĢlemini tekniğe uygun yaptınız mı?   

4. Hırka kol kumaĢlarını kesim için doğru serdiniz mi?   

5. KumaĢın üzerine kalıbı doğru yerleĢtirip çizdiniz mi?   

6. Kesim iĢlemini tekniğe uygun 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. (   ) Model analiz föyünde ürünün bitmiĢ ölçüleri yer alır. 

 

2. (   ) DikiĢ payları hırkanın genelinde 0,5 cm olarak kullanılır.  

 

3. (   ) Yaka remayöz makinesine göz göz takılmalıdır. 

 

4. (   ) Parça ütüleme iĢlemi sırasında ölçü kontrolü de yapılmasına gerek yoktur. 

 

5. (   ) Kalite nitelikleri belirlemede ölçü kontrolü yapılır. 
 

 

 

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 



 

 11 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Düz örme fermuarlı erkek hırkası dikim iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sektörde bant usulü ile erkek hırkası dikim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını 

araĢtırınız. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DÜZ ÖRME FERMUARLI ERKEK 

HIRKASI DĠKĠMĠ 
 

2.1. Hırka Dikim Planı Hazırlama ĠĢlemleri 
 

AĢağıda fermuarlı erkek 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. 

 

DĠKĠM PLANI 
Ürün: Düz Örme Fermuarlı Erkek 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  takma Remayöz   

10 Fermuar dikme Düz dikiĢ makinesi   

11 Etiket dikme Düz dikiĢ makinesi   

12 Kalite kontrol Kalite kontrol dairesi   

13 BitmiĢ ütü yapma Ütü   

14 Kalite kontrol Kalite kontrol nitelikleri   

Tablo 2.1: Erkek hırkası dikim planı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Makine Parkını Belirleme ĠĢlemleri 
 

Erkek hırkası dikiminde kullanılacak makineler aĢağıdaki gibi olmalıdır. 

 

 Hırka dikiminde kullanılacak dikim makineleri 

 

Hırka dikiminde örme parçaların birleĢtirilmesinde remayöz makinesi kullanılır. 

Overlok makinesi ile omuz ekstraforu dikimi ve kenarlarındaki fazlalıkların temizlenerek 

dikilmesinde kullanılır. Düz sanayi dikiĢ makinesi ile beden etiketi, fermuar ve aksesuarların 

dikimi yapılır. 

 

Bu dikim iĢlemi sırasında makiler iĢlem sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenerek 

hatasız bir üretim gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede zaman tasarrufu da sağlanır. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tablo 2.2: Planlanan makine parkı 

 

 

 

REMAYÖZ 

 

OVERLOK 

REMAYÖZ 

 

REMAYÖZ 

 

 

DSM 

ĠLK ÜTÜ ĠPLĠK TEMĠZLEME 

ĠLK KONTROL 

OVERLOK 

 

REMAYÖZ 

OVERLOK 

PAKETLEME 

EL ĠġĠ 

SON KONTROL 

SON ÜTÜ 
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2.3. Hırka Dikiminde Ön Hazırlık ĠĢlemleri 
 

 Remayöz makinesine kumaĢlar, sağdan sola doğru takılır. 

 Overlok makinesinin iplikleri kumaĢa uygun renkte takılır. 

 Kesimde may takibi yapılan kısımlarda dikim aĢamasında da may takibi yapılır. 

 Omuz ölçüsü remayöz makinesi kılavuzları ile ayarlanır. 

 Kol evi ölçüsü remayöz makinesi kılavuzları ile ayarlanır. 

 Yan boy ölçüsü remayöz makinesi kılavuzları ile ayarlanır. 

 Yaka bandı ölçüsü remayöz makinesi kılavuzları ile ayarlanır. 

 

2.4. Fermuarlı Erkek Hırkası Dikim ĠĢlemleri 
 

Kesim iĢlemi tamamlanmıĢ olan parçalar makine parkı sırası da dikkate alınarak dikim 

iĢlemi gerçekleĢtirilir. Dikim aĢamaları uygulama faaliyetinde ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fermuarlı erkek hırkası dikiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Omuz geniĢliğinden bir santim eksik 

kesilmiĢ olan ektrafor parçasını remayöz 

makinesine takınız. 

 Ekstrafor parçasını düzgün takmaya 

özen gösteriniz. 

 Ekstraforun üstüne arka bedenin 

omuzlarını düz yüzü üstte kalacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Mayların karĢılıklı gelmesine dikkat 

ediniz. 

 Üzerine ön bedenin omuzlarını ters yüzü 

üstte kalacak Ģekilde yerleĢtiriniz. Dikim 

iĢleminizi yapınız. 

 Her iki omuzun aynı ölçüde takılmasına 

dikkat ediniz. 

 Omuzları  dikerek overlok çekiniz. 

 

 Dikim iĢlemlerinde daha ayrıntılı bilgi 

için „Düz Örme Hırka Dikimi 1‟ 

modülüne bakınız. 

 Kolları bedene takınız ve overlok 

çekiniz. 

 Kol evinin kavisli kısmını Ģekline göre, 

düz kısmını ise may takibi yaparak 

takmaya dikkat ediniz. 

 Her iki bedenin kol evlerinin ve kol 

üstlerinin aynı ölçüde takılmasına 

dikkat ediniz. 

 Yanları kapatınız. 

 

 Kol ağzı, kol evi ve etek ucu hatlarının 

çakıĢmasına dikkat ediniz. 

 Beden yanları ve kol lastiklerinde may 

takibi yapmayı unutmayınız. 

 Yıkama talimatını doğru Ģekli ile 

ölçüsüne uygun olarak dikmeyi 

unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yan dikiĢe overlok çekiniz. 

 

 Remayöz dikiĢinin dibinden overlok 

çekmeye özen gösteriniz. 

 Yaka bandını makineye takınız. 

 

 

 Yaka bandını makineye göz göz 

takmayı unutmayınız. 

 Bandın üzerinde iĢaret alınız. 

 

 Yaka bandının üzerine bedenin yaka 

ölçülerini iĢaretlemeyi unutmayınız. 

 Yaka bandının üzerine iĢaret aldığınız 

yerlerden bedeni makineye takınız.  

 KumaĢların tersine düzüne dikkat 

ediniz. 

  



 

 16 

 Bedenin üzerine yaka parçasının 

diğer kısmını kapatınız ve yakayı 

dikiniz. 
 

 Kapatma iĢlemini maylar karĢılıklı 

gelecek Ģekilde yapmaya dikkat ediniz. 

 Fermuarın altına tik tak bant 

yerleĢtiriniz.  

 

 Tik tak bandın fermuarın diĢlerinin 

hemen dibine yerleĢtirilmesine özen 

gösteriniz. 

 Fermuarın üstüne bedeni 

yerleĢtiriniz. 

 

 Bedenin kenarı ile fermuarların 

baĢlangıç noktasının çakıĢmasına 

özen gösteriniz. 

 Bedenin yan kenarını içine 

düzgün Ģekilde kıvırıp kesik 

kısmı gizleyiniz. 

 Fermuarı dikiniz.  

 

 Makine dikiĢinin beden fermuar 

ve tik tak bandı tutturmasına özen 

gösteriniz. 
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 Ense etiketini dikiniz. 
 Etiketi düz makine ile dikiniz. 

 El iĢlerini yapınız.   

 

 

 Fermuarın altındaki tik tak bandın 

beden tarafını el iĢi ile bedene 

tutturmayı unutmayınız.   

 Kol ağzı ve yan dikiĢteki iplik 

uçlarını içeri çekerek fazlasını 

kesip dikiĢ payını arka bedene 

yatırarak kaynaĢtırma dikiĢi ile 

düzgün bir Ģekilde tutturmaya 

dikkat ediniz. 

 

 

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. Omuz geniĢliğinden bir santim eksik kesilmiĢ olan ekstrafor 

parçasını remayöz makinesine taktınız mı? 
  

2. Ekstraforun üstüne arka bedenin omuzlarını düz yüzü üstte 

kalacak Ģekilde yerleĢtirdiniz mi? 
  

3. Üzerine ön bedenin omuzlarını ters yüzü üstte kalacak Ģekilde 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

4. Hırkanın omuzlarını tekniğe uygun diktiniz mi?   

5. Hırkanın kollarını tekniğe uygun diktiniz mi?   

6. Hırkanın yan kapatmasını tekniğe uygun diktiniz mi?   

7. Yaka bandını tekniğe uygun takıp diktiniz mi?   

8. Fermuar dikimini tekniğe uygun yaptınız mı?   

9. El iĢlerini 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. (   ) Dikim planı formunda hangi dikiĢin hangi makinede yapılacağı bilgisi bulunur. 

 

2. (   ) Overlok makinesi ile yaka dikimi yapılır. 

 

3. (   ) Sanayi tipi dikiĢ makinesi ile düz örme kumaĢların dikimi yapılır. 

 

4. (   ) Kol evinin kavisli kısmı Ģekline göre düz kısmını ise may takibi yaparak remayöz 

maylarına takılır. 

 

5. (   ) Biye kapatma iĢlemi maylar karĢılıklı gelecek Ģekilde yapılmalıdır. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Fermuarlı erkek 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 FERMUARLI ERKEK HIRKASI 

SON ÜTÜ VE SON KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

3.1. Fermuarlı Erkek Hırkası Son Ütüleme ĠĢlem Sırası 
 

Fermuarlı erkek hırkası dikim iĢlemi tamamlandıktan sonra gerek dikim sırasında 

gerekse parkur içinde hareketinden dolayı kırıĢmalar meydana gelir. Son kontrollerin sağlıklı 

yapılabilmesi için ürünün formunun düzgün olması gerekir. Bunun için ürünlere ütüleme 

iĢlemi yapılır. Ütülemede ürünün imalatında kullanılan malzeme tipine göre buhar verilerek 

ütülemesi yapılır. Ürünlerin ütülenmesinde uzun süre buhar verilmesi ürünün özelliğini 

bozabilir. Bunun için uygun buhar verilmelidir. 

 

3.2. Son Kontrol ĠĢlemleri 
 

Ġmalatı tamamlanan numune veya ürünler aĢağıdaki ölçütlere göre kontrol edilir. 

 

3.2.1. DuruĢ Formu Kontrolü 
 

DuruĢ formu ürünün canlı veya cansız manken üzerine hoĢ bir Ģekilde oturmasını 

amaçlar. Bu kontrolü yapan kiĢi ürün ile ilgili bolluk veya darlık olan yerleri iĢaretler. 

Üstüne etiket ile gerekli açıklamayı yazar ve bu kritikler doğrultusunda ürün tekrar düzeltilir. 

 

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.2. Ölçü Kontrolü 
 

Üretilen ürünlerin teknik föyde belirtilen ölçülerle kontrolü yapılır. Ürünlerin 

ölçülerinde firmaların kabul ettiği toleranslar değiĢebilir. Ancak bazı firmalar tolerans yok 

denecek kadar az sapmalarla ürün istemektedir. Ġmalatı yapılan ürünlerin tesliminde böyle 

bir sorun ile karĢılaĢmamak için ürünler tek tek kalite kontrol elemanı tarafından ölçülür. 

Ölçüyü aĢan veya eksik gelen ürünler ütü yardımıyla tekrar ölçülendirilmeye çalıĢılır. 

Ölçüye uymaması durumunda alt veya üst beden ölçülerine uyuyor ise uygun bedende 

değerlendirilir. Veya tekrar dikime gönderilip düzeltme yapılarak ürün kurtarılmaya çalıĢılır. 

 

3.2.3. Dikim Kontrolü 
 

Hırkanın bütün dikiĢlerini tersini çevirerek kontrol ediniz. Yaka bandında may kaçığı 

olup olmadığına, remayöz ve overlok dikiĢlerinin düzgünlüğüne bakınız. Etiketlerin düzgün 

yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini kontrol ediniz. Bozuk olup da düzeltilmesi mümkün olan 

yerler var ise düzeltiniz. 

 

3.2.4. Malzeme Uyum Kontrolü 
 

Dikim sırasında kullanılan malzemelerin (merserize dikiĢ ipliği, örme ipliği, overlok 

ipliği vb.) uygunluğuna bakınız. Eğer uygun malzemeler kullanılmamıĢ ise düzeltilir. 

 

3.2.5. Son Ütü Kontrolü 
 

 Ölçü değiĢiklikleri olup olmadığını, 

 DikiĢlerde kayma olup olmadığını, 

 Esneme olup olmadığını, 

 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 
 

Ġmalatı yapılacak olan ürünler birinci numune imalatından sonra gerekli kontroller 

yapılır. Bu kontroller sonrasında ürünün imalatı düĢünülen ürünle karĢılaĢtırılır. Bu 

karĢılaĢtırma sonrasında uygun olmayan yerlerin düzeltilmesi gerekir. Bu düzeltmeler 

aĢağıdaki baĢlıklardaki gibi olabilir. Numune ile ilgili herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç 

duyulmaz ise beden setleri hazırlanarak üretime baĢlanabilir. 

 

3.3.1. Kalıpta Düzeltme 
 

Kalıbın kullanım amacı, kesimde kolaylık sağlayarak ürünün istenilen ölçülerde 

kesilmesini sağlamaktır. 
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Dikimi biten hırkanın ölçülerini yukarıdaki uygulama faaliyetinde de anlatıldığı gibi 

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

 

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 ölçütleri dikkate alarak dikiĢleri kontrol ediniz, düzgün olmayan dikiĢler 

var ise tespit edip uygun dikiĢ tekniği ile düzeltiniz. 

 

3.4. Paketleme iĢlemleri 
 

Paketleme iĢlemi üretilmiĢ olan ürünlerin son kullanıcıya ulaĢıncaya kadar dıĢ 

etkenlerden korunması için paketlenir. Paketleme iĢleminde ürünün mümkün olduğunca 

uygun pakete koyulması gerekir. Üründen büyük veya küçük pakete koyulması durumunda 

ürünün kırıĢmasına ve formunun bozulmasına neden olabilir. Ayrıca paketlemede ürünler 

mümkün olduğunca kendi aralarında bedenlerine göre kolilere koyulmalıdır. 
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DuruĢ formu kontrolü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 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. 

 Hırkanın manken üzerinde kontrolünü 

yapınız. 

 

 Cansız manken üzerine giydirilen 

hırkayı genel görünüĢ açısından kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 23 

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 görünüĢ kontrolünü tekniğe uygun yaptınız mı?   

2. Hırkanın kiĢi üzerinde kontrolünü doğru yaptınız mı?   

3. Hırkanın manken üzerinde kontrolünü doğru yaptınız mı?   

4. 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 bir sonraki “Uygulama Faaliyetine” geçiniz. 
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Ölçü kontrolü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 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. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Arka ortasından kol boyu ölçüsünü 

alınız. 

 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki arka ortasından 

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. 

 Ön yaka düĢüklüğü ölçüsünü alınız.  

 

 

 Aldığınız ölçüyü föydeki arka yaka 

düĢüklüğü ölçüsüyle karĢılaĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Ön yaka ölçüsünü alırken omuzun 

yüksek noktasından hiza 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. Beden boyu ölçüsünü aldınız mı?   

2. Beden eni ölçüsünü aldınız mı?   

3. Omuz geniĢliği ölçüsünü aldınız mı?   

4. Arka ortasından kol boyu ölçüsünü aldınız mı?   

5. Kol geniĢliği ölçüsünü aldınız mı?   

6. Kol evi ölçüsünü aldınız mı?   

7. Kol ağzı ölçüsünü aldınız mı?   

8. Arka yaka geniĢliği ölçüsünü aldınız mı?   

9. Ön yaka düĢüklüğü ölçüsünü aldınız 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 bir sonraki “Uygulama Faaliyetine” geçiniz. 
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Dikim kontrolü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü 

yapınız. 

 

 

 Remayöz dikiĢlerinin genelinde atlama 

olup olmadığına dikkat etmeyi 

unutmayınız. 

 Overlok dikiĢlerinin düzgünlüğünü 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 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. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Omuz dikiĢini kontrol ediniz. 

 

 

 Omuz ekstraforunun düzgün yerleĢtirilip 

yerleĢtirilmediğini kontrol ediniz. 

 Fermuar dikiĢini kontrol ediniz. 

 

 

 Yıkama talimatının düzgün yerleĢtirilip 

yerleĢtirilmediğini kontrol ediniz. 

 Ense etiketini kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 Etiketin arka yakayı ortalayıp 

ortalamadığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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 El iĢlerini kontrol ediniz. 

 

 

 El iĢi kaynaĢtırma dikiĢlerinin 

düzgünlüğünü ve sağlamlığını kontrol 

etmeyi 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. Genel olarak dikiĢlerin kontrolünü yaptınız mı?   

2. Yan  kapama dikiĢlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Kol evi dikiĢini kontrol ettiniz mi?   

4. Omuz dikiĢini kontrol ettiniz mi?    

5. Fermuar dikiĢini kontrol ettiniz mi?   

6. Ense etiketini kontrol ettiniz mi?   

7. El iĢlerini kontrol ettiniz mi?   

8. 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 bir sonraki “Uygulama Faaliyetine” geçiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Paketleme yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hırkayı düz bir zemine seriniz. 

 

 

 Kolları yanlara doğru açmayı 

unutmayınız. 

 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. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yaka tarafını üste getiriniz. 

 

 

 Katlama iĢlemini kullanılacak poĢetin 

uzunluğuna uygun olacak Ģekilde 

yapmaya özen gösteriniz. 

 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. Hırkayı düz bir zemine serdiniz mi?   

2. Kolları yakaya doğru katladınız mı?   

3. Etek ucunu yukarı doğru katladınız mı?   

4. Yaka tarafını üste getirdiniz mi?   

5. Hırkayı poĢete yerleĢtirdiniz 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Fermuarlı erkek hırkası, fazla buhar verilerek ütülenmelidir. 

 

2. (   ) Ürünlerin ölçülerinde firmaların kabul ettiği toleranslar değiĢebilir. 

 

3. (   ) Hırkanın bütün dikiĢleri tersi çevrilerek kontrol edilir. 

 

4. (   ) Ütü ile dikiĢ büzülmeleri düzeltilebilir. 

 

5. (   ) Ürünler paketleme sırasında küçük poĢetlere koyularak yerden tasarruf edilir. 

 

 

 

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. (   ) Remayöz makinesinin zincir dikiĢ görünümünün hırkanın ters yüzünde kalmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

2. (   ) Ütü iĢleminde dikiĢlerde parlama yapmadan dikiĢ hatlarının net bir görüntüye 

kavuĢturulması sağlanmalıdır. 

 

3. (   ) Ütüleme öncesinde yapılan teyel dikiĢe yardımcı olur. 

 

4. (   ) Düz sanayi dikiĢ makinesi ile beden etiketi, fermuar ve aksesuarların dikimi 

yapılır. 

 

5. (   ) Overlok dikiĢinden sonra remayöz dikiĢi yapılır. 

 

6. (   ) Teknik föydeki ölçülere uymayan ürünler buharla ütülenerek veya yeniden 

dikilmek sureti ile ölçülere uydurulur. 

 

7. (   ) Düz dikiĢ iĢleminde örme kumaĢın kendi ipliği kullanılır. 

 

8. (   ) Uygun olmayan dikiĢ tekniklerinin kullanılması durumunda farklı dikiĢ teknikleri 

uygulanarak dikiĢler düzeltilmelidir. 

 

 

 

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 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI  

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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