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AÇIKLAMalar 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif Ev Tekstili 

MODÜLÜN ADI Dekoratif Perdeler–2 

MODÜLÜN TANIMI 
Öğrencilerin, dekoratif perde model çizimini ve dekoratif 
perdeyi dikim yeterliliğini kazanacağı bir öğretim materyalidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 

Büzgülü Perdeler Perde Aksesuarları, Pilili Perdeler, Katlamalı 

Perdeler, Rulo Stor Perdeler, Rüstik Perdeler Modüllerini almış 

olmak 

YETERLİK Dekoratif perde üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

   Gerekli ortam sağlandığında, dekoratif perdeleri üretebile-

ceksiniz. 

Amaçlar 

 Dekoratif perde modeli çizebileceksiniz. 

 Perde modeli çizim tekniklerini kullanarak çizilen 

dekoratif perdeyi dikebileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Atölye, bilgisayar, kütüphane, ev tekstili atölyeleri, 

ev tekstili katalogları, çalışma masası, sandalye, yardımcı araç- 

gereçler, kumaş örnekleri, süsleme örnekleri ve gereçleri, vb.    

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, 

çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygula-
maları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendire-

cektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Süsleme, hayatımızın her anında başvurduğumuz bir yöntemdir. Ev dekorasyonunda  

yapacağınız küçük ayrıntılar insanları mutlu edebilir. 
 

Perdeler yaşam tarzınızı doğrudan yansıtan, bulunduğu ortamın dokusuyla ve unsur-

larıyla bütünleştiğinde önemi daha da artan mekânınızın en önemli öğelerinden biridir. Or-
tamınızı oluşturan bileşenler güneş ışığıyla doğru şekilde aktive olduğunda canlılık ve zen-

ginlik kazanır. Bu aktivasyonu yönlendiren ve kontrol eden öge perdedir. 

 
Modüldeki faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda günümüzde sektör olarak faaliyet 

gösteren ev dekorasyon alanının bir parçası olarak üreteceğiniz dekoratif perdeler ile ekono-

mik gelir sağlayarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceksiniz. 
 

 Bu modül ile elde edeceğiniz bilgilerle, Dekoratif perdeler ile ilgili bilgi sahibi olabile-

cek ve bunları uygulayabileceksiniz.ÖĞRENME  

 

 
  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 
 Dekoratif perde modeli çizebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Perde modeli çizim tekniklerini araştırınız. 

 Perde modeli çiziminde desenleme ve süslemeyi araştırınız. 

 Özel mekân perdeleri ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Dekoratif perde çizimlerinden katalog oluşturunuz. 

 Topladığınız bilgileri ve dokümanları rapor haline getiriniz. 

  

1. DEKORATİF PERDE MODELİ ÇİZİMİ 
 

1.1.Perde Modeli Çizim Teknikleri 
 
Perde modeli çiziminde şablon kullanarak çizim yapma tekniği kullanılır. Bu yöntem-

le perde dikiminde hata yapma payı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca büyük işletmelerde model-

lere uygun şablonlar hazırlanıp bu şekilde aynı şablonla birçok perde dikilerek seri üretim 
yapılır. 

 

1.1.1.Şablon Kullanarak Çizme 

 
Şablon kullanarak desen çizmede ilk olarak dikilecek perde modelinin kalıbı çıkarılır. 

Bu şablona uygun bir şekilde de perde kesilir ve dikilir. Şablon kullanma özellikle seri üre-

tim yapan işletmelerde işin hızlı ve düzenli yapılması için tercih edilmektedir. Şablon kulla-

narak desen çizmede çıkarılacak kalıba göre; parşömen kâğıdı, mulâj kâğıdı, karton, muslin 
kumaş kullanılmaktadır. 

 

1.2.Perde Modeli Çizim Tekniklerini Kullanarak Perde Modeli Çiz-

me  
 

Özel mekân perdeleri ve dekoratif perdelerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2.1. Özel Mekân Perdeleri (Sahne Perdesi)  
 

Sahne, bir salonun bütün gözlerin üzerinde olan bölümüdür. Bu nedenle sahne perdesi, 
mekânla sağladığı estetik bütünlük yanında işlevselliği ile de etkilidir. Sahne perdesi, tiyatro 

gösteri salonlarında, ayrıca konferans solanlarında kullanılır.  

 

Sahne perdeleri açılış şekillerine göre ikiye ayrılır. Bunlar ortadan açılır sahne perdesi 
ve katlamalı balon sahne perdesidir. 

 

Çalışma sistemine göre  de  4’e ayrılır.  Bunlar; manuel  ( ip kontrollü ),  motorlu, mo-
torlu uzaktan kumandalı ve hem manuel ( ip kontrollü ) hem motorlu olarak çalışabilen sah-

ne perdeleridir. 

 
Kullanım amacına ve montaj imkânlarına göre kullanılacak kumaş cinsi, rengi, deseni 

ve çalışma mekanizması belirlenir. Sahne perdeleri genellikle kadife kumaştan yapılır. Bu 

kumaşın en önemli özelliği, perde kapalı konumdayken, içerideki oyuncuların sesini, seyirci-

lerin olduğu kısma vermemesidir. Az ışık geçirir. Işık geçmesi de  istenmiyorsa perde astarlı 
olmalıdır. Profesyonel gösteri, tiyatro ve konferans salonlarında yüksek volümlü ışıklar ve 

yüksek ısı olduğundan kullanılacak kadife kaliteli olmalıdır. Aksi takdirde kadife çabuk yıp-

ranacaktır. 
 

 Sahne perdesi kullanım alanları 

 

 Otel sahne perdesi 

 Okul sahne perdesi 

 Tiyatro sahne perdesi 

 Sinema sahne perdesi 

 Hastane sahne perdesi 

 Belediye sahne perdesi  

 Oditoryum sahne perdesi 

 Tv stüdyoları sahne perdesi 

 Fuar merkezleri sahne perdesi 

 Kültür merkezleri sahne perdesi 

 Gösteri merkezleri sahne perdesi 

 Askeri birliklerdeki sahne perdesi 

 Opera bale salonları sahne perdesi 

 Brifing salonlarındaki sahne perdesi 

 Kongre salonlarındaki sahne perdesi 
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              Resim 1.1: Sahne perdesi                                          Resim 1.2: Sahne perdesi 

  

                 Resim 1.3: Sahne perdesi çizimi                           Resim 1.4: Sahne perdesi çizimi 

1.2.2. Dekoratif Perde Çizimlerinden Katalog Oluşturma 

    

   Resim 1.5: Dek. perde çizimi     Resim 1.6: Dek. perde çizimi    Resim 1.7: Dek. perde çizimi   
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Resim 1.8: Dek. perde çizimi     Resim 1.9: Dek. perde çizimi      Resim 1.10: Dek. perde çizimi   

 

Resim 1.11: Dek. perde çizimi Resim 1.12: Dek. perde çizimi  Resim 1.13: Dek. perde çizimi   
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Resim 1.14: Dek. perde çizimi       Resim 1.15: Dek. perde çizimi    Resim 1.16: Dek. perde çizimi   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kalıp çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız.  Malzemeleri hazırlayınız. 

 Mezüre ile perde yapacağınız yerin ölçüsünü 

alınız. 
 Ölçüyü asılı mezüre ölçüsü artı bitim düzelt-

meleri için her iki yana beşer cm ekleyerek 

alın. 
 Mezurayı perdenin ne kadar sarkmasını isti-

yorsanız o kadar sarkıtın. 

 

  Bu uygulamada kalıp çıkarmak için müslin 

kumaş kullanılmıştır. 
 Kalıp için 91,5 cm uzunluğunda müslin ke-

sin. 

 Muslin kumaşın üst bölümünü pencerenin en 
ölçülerine göre işaretleyin. 

 Kumaşın alt kenarını ise sarkan mezura ölçü-

süne göre işaretleyin ve çapraz çizgiler oluş-
turacak şekilde işaretleri birleştirin. 

 Her çizgiyi eşit olarak kat sayısının bir fazla-

sına bölüp işaretleyin. 

  

   Muslini çapraz çizginin ilk işaretinden kat-
layın ve katı üst köşedeki işarete doğru çekin; 

ütü masasına iğneleyin. Yanları karşılıklı ge-

tirip üst kenarı düz tutarak, işaretli katları kö-
şelere iğnelemeye devam edin. 

      

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dökümü kontrol edip iğneleri ve pilileri ge-
rektiği biçimde ayarlayın. 

 Böylece perdenin üst bölümünün kalıbı çık-

mış olacaktır. 
 Kalıbı kumaşa çiziniz. 

 

 

 

 Atkı parçasını istediğiniz gibi ayarladıktan 
sonra dış kenarlardaki kumaş fazlalığını 2,5 

cm ileriden kesin. 

 Kavisli alt kenar boyunca uzanan fazlalığı da 

son kattan yaklaşık 7,5 cm ileriden kesin. 
  Yan kanatlarının kalıbını hazırlayın.  

 

         

  
 

  Katlardaki iğneleri çıkarın. Dengeli ve eşit 
olduğundan emin olmak için kumaşı boydan 

ikiye katlayın. Kesim çizgilerini ayarlayın. 

 Kalıbı perdenin kanatlarının yapılacağı ku-
maşın üzerine yerleştirin ve iğneleyin. Üst ve 

alt kenarlara 1,3 cm’lik dikiş payı ekleyerek 

kalıbı kumaşa çiziniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Şablon kullanarak desen çizmede ilk olarak dikilecek perde modelinin kalıbı çıkarılır. 
Bu şablona uygun bir şekilde de perde kesilir ve dikilir. 

2. Şablon kullanarak desen çizmede çıkarılacak kalıba göre; parşömen kâğıdı, mulâj 

kâğıdı, karton, muslin kumaş kullanılmaktadır.   

3. Sahne perdeleri açılış şekillerine göre ikiye ayrılır. Bunlar ortadan açılır sahne perdesi 
ve katlamalı balon sahne perdesidir.   

4. Sahne perdeleri genellikle tafta kumaştan yapılır.        

5. Sahne perdeleri çalışma sistemine göre üçe ayrılır.   

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2  
 

 
Dekoratif perde dikme konusunda bilgi sahibi olabilecek ve dekoratif perde dikebile-

ceksiniz. 

  

 

 

 
 Dekoratif perde dikiminde kumaş hesabı yapmayı araştırınız. 

 Kumaş kesimi yaparken dikkat edilecek noktaları araştırınız. 

 Ütüleme ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Kalite kontrolü araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri ve dokümanları rapor haline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1.DEKORATİF PERDE DİKİMİ 
 
Tül perde modelleri odanın rengine dekorasyon öğelerine göre tasarlanmalıdır. Sade, 

modern veya klasik fark etmez perde seçiminde bu detayları değerlendirerek perde seçilme-

lidir. Bunlar evimizin bir nevi giysisi gibidir. Tül yaşanan mekânları sihirli bir değnek değ-
miş gibi değiştiren mekâna renk veren sadeleştiren kusurlarını örten ve kişinin renklerini 

doğrudan yansıtan bir dekorasyon ögesidir. 

 

Resim 2.1: Dekoratif perde  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Perde kumaşı seçerken dikkat edilecek noktalar 

 

 Kumaş modele uygun seçilmelidir. 

 Işığı geçirme özellikleri olan, bakımı, temizliği kolay, dayanıklı kumaşlar 

(tül gibi) seçilmelidir. 

 Pamuklu, ipekli, sentetik özelliği olan perdelik dokunmuş her tür kumaş-

lar kullanılabilir. 

 Perde renginin seçimi, çok önemlidir. Perde rengi, odadaki geniş bir yü-

zeydeki renge ya da en az kullanılan renge ya da kullanıldığı alanda 

kombine oluşturacak şekilde olmalıdır. 

 Odanın döşenme tarzına ve kullanılan kumaşlarla uyumlu olmalıdır. 

 Odanın ışık alma durumu (karanlık, aydınlık, loş, çatı katı vb.) göz önün-

de bulundurulmalıdır. 

 Dayanıklı, ekonomik, kullanışlı, temizlik ve bakımı kolay kumaşlar se-

çilmelidir. 

 Kullanılacak mekana uygunluğuna (salon, banyo, çocuk odası vb.) dikkat 

edilmelidir. 

 Günün şartlarına, modaya uygun olmalıdır. 

 

2.1. Kumaş Hesabı Yapma 
 
Kullanılacak olan kumaşımızı aldığımız ölçüler üzerinden kumaşımızın özelliğine ve 

enine göre hesaplamalıyız. Perdenin pilili oluşu da kumaş hesabı için önemlidir. Örneğin pili 

genişliği, verilen bolluğa göre 8–10 cm arası olabilir. Desenli kumaşlarda desen özelliği de 
dikkate alınmalıdır. Buna göre bitmiş ölçüsü 1 m olacak perde için 2,5–3 m kumaş hesabı 

yapılmalıdır. 

 

 Kumaş hesabı yaparken dikkat edilecek noktalar 

 

 Kumaş hesabı yapabilmek için uygulanacak model, kullanılacak olan 

kumaşın cinsi ve eni, pencere ölçüleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

 Yıkandığında çekebilecek, özellikle bitkisel dokuma kumaşlara çekme 

payı eklenmelidir. 

 Desenli kumaşlarda, deseni tutturmak amacıyla fazla miktarda kumaş al-

mak gerekir. 

 Küçük desenli kumaşlarda, her bir boy perde için 30 cm fazla kumaş ge-

rekir. 

 Büyük desenli kumaşlarda, her bir boy perde için desen büyüklüğü kadar 

fazla kumaş gerekir (pano desenler, ekoseler vb.). 

 Dokuma sırasında kenarı yapılmış veya deseni hazırlanırken boyu en ola-

rak düşünülmüş eteği sulu kumaşlarda, hesaplama işi sadece pencere ge-

nişliği dikkate alınarak yapılır. 

 Kumaşın düzgün kesilmemiş olabileceği göz önünde tutularak hesaplama 

eğri payları dikkate alınarak yapılmalıdır. 

 Uygulanacak modele göre büzgü ya da pili payı da hesaplanmalıdır. 
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 Tül perdelerde, etek ucu belirlenen ölçü kadar katlanır ve kendi üstüne bir 

kat daha katlanır. Bu ölçü göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü tüllerde 

katlama payının gölge yapmaması gerekir (6+6 veya 5+5 gibi). 

 Yan kenar katlama payı 4+4’ tür. Kumaş özelliğine dikkat edilmelidir. 
 

2.2. Kesim 
 

Perde kesiminde kullanılan araç gereçler; perdelik kumaşlar, makaslar, cetvel, mezura, 

kesim masasıdır. 
 

 Perde kumaşını keserken dikkat edilecek noktalar 

 

 Kumaş kesim masası üzerine düzgün olarak yerleştirilir. Kenar eğrilikleri 

varsa düzeltilir. 

 Perde boy ölçüsü, kumaşın boyu üzerinde işaretlenir. İşaretlenen yerden 

düz iplik takip edilerek kesilir (İplik çekilebiliyorsa iplik çekilir.). 

 Diğer parçaları kesmek için birinci parça, kumaş üzerine yerleştirilir. 

Kumaş işaretlenir, her defasında düz ipliğine dikkat edilir.  

 Dokuma sırasında kenarı yapılmış veya deseni hazırlanırken boyu en ola-

rak düşünülmüş eteği sulu kumaşlarda, en ölçüsü kumaşın boyu üzerinde 

işaretlenir (Kumaşın boyu en olarak kullanılır.). 

 Bazı ipekli veya saten dokunuşlu kumaşlar, yönleri değiştiğinde ışığı 

farklı yansıtır. Bu kumaşlar kesilirken önce bir boy kumaş kesilir, ikinci 

ve diğer parçalar kumaşın yönü dikkate alınarak kesilir. 

 Kadife ve havlı kumaşlarda hav yönüne dikkat edilmelidir. Hav yönü yu-

karı doğru ise renk koyu ve güzel görünür fakat daha çok toz tutar. 

 Ekose ve çizgili kumaşlarda, etek ucu katlandığında desenin yarım kal-

maması için boy ölçüsüne, desen özelliğine göre gerekli miktar eklenir. 

 Önce bir boy perde kesilir, diğer parçalar üzerine yerleştirilerek ekose ve 

çizgilerine dikkat edilerek kesilir. 
 

2.3. Dikim için Ön Hazırlık Yapma 
 

Perde dikimine başlamadan önce dikim aşamasında kullanılacak ortam ve malzemele-

rin hazırlanması gerekir. Bunlar; 
 

 Çalışmaya uygun atölye ortamı, 

 Model kitapları ve dergiler, 
 Tahta veya çelik metre,  

 Tül perdelik kumaşlar, 

 Makas, toplu iğne,  

 Dikiş iplikleri,  
 Dikiş makinesi, 

 Şeffaf halka, 

 Ütü masası, 
 Dok, 

 Ütüdür. 
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2.4. Dikim Yapma 
 
Perde dikiminde ilk olarak perdenin baş kısmına 10 cm’den dok yerleştirilir ve iki de-

fa katlanarak dikilir. Daha sonra perdenin boyuna iki kenarı 5 cm’den kıvrılarak dikilir. Per-

denin baş kısmına pilileri ayarlanarak teyellenir. Dok dikilen ve pilileri ayarlanmış olan kıs-
ma perde düğmeleri eşit aralıklarla yerleştirilerek, düğmelerle pililer dikilir. 

 

2.5. Ütüleme 
 

Ütüleme işlemi ürünün yüzeyini düzelterek göze hoş görünmesini ve kumaşın sağlam-
laşmasını sağlar. Ütülemede kullanılan araç gereçler; ütü, ütü bezi, su kabı, ütü masasıdır. 

Ütülemede kumaşların ham maddesine, dokuma özelliğine ve süsleme tekniğine dikkat 

edilmelidir. 
 

 Kumaşların ham maddesine göre; hayvansal, bitkisel, sentetik ve madensel 

liflerden yapılan kumaşlar; ketenler 210–220 derece, ipek ve yün 160 derece, 

pamuk 180 derecede ütülenmelidir. Pamuklu kumaşlar hafif nemli olarak, yünlü 
kumaşlar hafif nemli ütü bezi ile uygun ısıda ütülenmelidir. Naylon kumaşlar 

ılık ütü ile ince kumaşlar ve danteller ise sıcak ütü ile ütülenmelidir. 

 Kumaşların dokuma özelliğine göre; kumaş yüzeylerinin havlı olması ütü 
yapma tekniğini de etkiler. Bu tür kumaşların yüzeyine doğrudan ütü sürülmez, 

tersinden veya ütü bezinin üzerinden sıcak ütü geçirilir. 

 Süslemesine çeşidine göre; Sehpa örtüsü işleme yöntemiyle süslendiyse tersten 
ve ütü bezi kullanarak ütülenmelidir. Örgü tekniği ile süslemede örgüde 

kullanılan ipliğin cinsi göz önünde bulundurularak ütü yapılmalıdır. Hazır 

gereçlerle süslemede de yine kullanılan gerecin çeşidine göre ütülenmelidir. 

 

 2.5.1. Ütüleme Yaparken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar 
 

Ütüleme yaparken dikkat edilecek teknik esaslar şunlardır: 

 

 Kumaşı boy ipliği yönünde ütüleme, 

 Ütü ısısının kumaş cinsine göre ayarlanması, 
 Ütü ağırlığının kumaşa verilmemesi, 

 Pamuk, keten gibi sık dokunuşlu kumaşlarda kaydırarak, diğerlerinde aşağıdan 

yukarı kaldırıp indirerek hareket ettirilmesi, 
 Ütü bezi kullanılması, 

 İğne üzerine ütü basılmaması, 

 Teyel üzerine ütünün hafif basılmasıdır, 
 Yüzeyi havlı olan kumaşlarda doğrudan ütü sürülmemelidir. Tersinden ve ütü 

bezi ile ütülenmelidir. 
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2.6. Kalite Kontrol 
 
Kalite kontrol; kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama istekleri ve faali-

yetleridir. Hataları tespit eder ve üretilen ürünün standartlara uygun olup olmadığını belirler. 

Kalite kontrolün amacı; uyulması gereken kurallar ile ürün arasındaki farklılıkları tespit et-
mek, üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin kullanım uygunluğunu belgelemektir. Hatalı 

ürünlerin düzeltilmesi veya yenilenmesidir. 

 

Kalite kontrol yapılırken şu hususlara dikkat edilir; 
 

 Ürünün ölçülerine uygunluğu 

 Alt ve üst yüzeylerde iplik temizliği 
 Oluşan lekeleri giderme 

 Dikiş kontrolü 

 

2.7. Üretimi Bitmiş Perdeyi Kullanım Alanına Yerleştirme 

 
Hazırlanan perde kullanılacak mekân, pencere ve model özelliğine göre uygun şekilde 

takılır. 

 

2.8. Dekoratif Perde Modelleri 

              
Resim 2.2: Dekoratif perde                     Resim 2.3: Dekoratif perde     
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       Resim 2.4: Dekoratif perde                       Resim 2.5: Dekoratif perde 

       

       Resim 2.6: Dekoratif perde                          Resim 2.7: Dekoratif  büzgülü perde            

http://3.bp.blogspot.com/-qlh_x_qPNaA/TcfbGV2ufSI/AAAAAAAACnc/Dm46AYrLUxU/s1600/010150178_dt.jpg
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               Resim  2.8: Dekoratif tek taraflı perde            Resim 2.9: Dekoratif perde  

  

 Resim 2.10: Dekoratif tek taraflı perde                 Resim 2.11: Dekoratif perde             
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         Resim 2.12: Dekoratif aksesuarlı perde            Resim 2.13: Dekoratif uçtan katlamalı perde  



 

 19 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak dekoratif perde dikiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 
 Malzemeleri hazırlayınız. 

 Kumaşın kenarlarındaki eğrilikleri 

keserek düzeltiniz. 

          

 Perdenizin ölçülerini belirleyiniz.  
 Metre ile kumaşınızı ölçerek toplu 

iğne ile işaretleyiniz. 

            

  
 İşaretlediğiniz yerlerden kumaşınızı 

kesiniz. 

 

 

   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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   Perdelik kumaşın baş kısmına dok 
koyunuz. 

 

     

  Kumaşınızı bir defa katlayınız. 

      

  Kumaşınızın doklu kısmını bir defa 
daha katlayınız. 

 

 

 

  Katladığınız yeri makinede düz 

dikiş geçiniz. 
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  Kumaşın dok geçirilen baş kısmının 
dikilmiş hali 

 

 

 

 

 

  Perdenin boyuna iki kenarını 5 
cm’den kıvırınız. 

 

 

 

  Perdenin kenarını bir defa daha 
katlayınız. 

 

 Kıvırdığınız kısmı makinede düz 

dikiş geçiniz. 

        



 

 22 

  İsteğe göre perdenin pililerini ayar-
layınız. 

 

  Perdenin dok geçirdiğiniz kısmına 

perde düğmelerini yerleştiriniz. 

  

  Perde düğmelerini eşit aralıklarla 
yerleştirerek, düğmelerle pilileri di-

kiniz. 

         

  Perdenin düğme ve pililerini ta-
mamlayınız.  
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  Perdeyi tamamlayınız. 

  

 

 

 



 

 24 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak çadır biçimli dekoratif perde dikiniz 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Malzemeleri hazırlayınız.  

 Perdelik kumaş, astarlık kumaş, mezu-
ra, toplu iğne 

 Montaj için montaj tahtası hazırlayınız. 

 Montaj için kullanılacak tahta pencere 

çerçevesinin her iki yanından en az 2,5 

cm uzanmalı ve pencerenin 5 cm dışına 
doğru ilerleyecek derinlikte yapınız. 

  Pencerenizin ölçülerini alınız. 

  Aldığınız ölçülere uygun olarak ve perde-
nizin modeline göre kumaşınızı iki kanat 

halinde, dikiş paylarını da ölçülerinize ek-

leyerek kesiniz. 

    

 Astarlık kumaşınızı da ölçülere uygun ke-

siniz. 

   Perdelik kumaşı ön yüzleri bir arada ola-
cak biçimde iğneleyiniz. 

 Üst kenarı açık bırakacak şekilde üç yanını 

1,3 cm’den dikiş payı bırakarak dikiniz. 

 Dikkatli ve özenli çalışınız. 

  Sert ve keskin bir kenar yapmayı kolaylaş-

tırmak için dikiş paylarından birini arkaya 

doğru katlayıp ütüleyiniz. 

 Köşelerdeki dikiş payını çapraz olarak 
kesiniz. 

 Perde kanatlarının ön yüzünü çevirip ütü-

leyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Her iki kanadın kusursuzca eşit olmasını 
ve üst ucun yan kenarlarla kusursuz bir dik 

açı oluşturmasını sağlayarak kanatların üst 

bölümlerine bitmiş boyu işaretleyiniz. 

 

  Kanat boyunu montaj tahtasının ön yüzüne 
göre ayarlayınız. 

 Dönme payından başlayarak kanadı tahtaya 

zımbalayınız. 
 Köşe yapmak için köşelerdeki kumaşı çap-

raz olarak katlayınız. Kanatları ortada yak-

laşık 2,5 cm kadar üst üste bindiriniz. 

                     

 Köşebentleri pencere çerçevesinin kenarla-
rına yerleştirerek tahtayı monte ediniz. 
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 Kanatların ön kenarlarının yan kenarlara 
doğru arkaya katlayınız ve açıklığı ayarla-

yınız. 

 Ölçerek her iki yanın eşit olmasını sağlayı-
nız. 

 

 İki katı elde teyelleyiniz. 

 Süslemek için; düğme, kurdele vb. kulla-

nabilirsiniz. 

 

 Perdenin bitmiş son hali 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Perdelik kumaş seçiminde; odanın ……………… alma durumu ( karanlık, aydınlık, 

loş, çatı katı vb. gibi) göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Kadife ve havlı kumaşlarda kumaşın …………... yönüne dikkat edilmelidir. 

3. Perde dikimine başlamadan önce dikim aşamasında kullanılacak 

…………………………  hazırlanması gerekir. 

4. Perdenin dok dikilen ve pilileri ayarlanmış olan kısmına perde düğmeleri 

…………….. aralıklarla yerleştirilerek, düğmelerle pililer dikilir. 
5. . ………………….. işlemi ürünün yüzeyini düzelterek, göze hoş görünmesini ve 

kumaşın sağlamlaşmasını sağlar. 

 

   

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

 

1. …………………… perdesi, tiyatro gösteri salonlarında, ayrıca konferans solanlarında 

kullanılır.  
 

2. Perde modeli çiziminde ………………….. kullanarak çizim yapma tekniği kullanıl-

maktadır. 

 

3. Sahne perdeleri genellikle ……………………. kumaştan yapılır. Bu kumaşın en 

önemli özelliği, perde kapalı konumdayken, içerideki oyuncuların sesini, seyircilerin 

olduğu kısma vermemesidir. 
 

4. …………….. yaşanan mekânları sihirli bir değnek değmiş gibi değiştiren, mekâna 

renk veren, sadeleştiren, kusurlarını örten ve sahibinin renklerini direkt yansıtan bir 

dekorasyon ögesidir. 
 

5. Perde kumaşı ………………… uygun seçilmelidir 
 

6. Dokuma sırasında kenarı yapılmış veya deseni hazırlanırken boyu en olarak düşünül-

müş eteği sulu kumaşlarda, en ölçüsü kumaşın ............................... üzerinde işaretlenir. 

 

7. Perde dikiminde ilk olarak perdenin baş kısmına 10 cm’den ………………. yerleştiri-

lir ve iki defa katlanarak dikilir.    
 

8. ……………………. …………………………. kalite isteklerini sağlamak için kullanı-

lan uygulama istekleri ve faaliyetleridir.   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 ışık 

2 hav 

3 malzemelerin 

4 eşit 

5 ütüleme 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 sahne 

2 şablon 

3 kadife 

4 tül 

5 modele 

6 boy 

7 dok 

8 kalite kontrol 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 Sınger, Dikiş Ansiklopedisi Mefruşat Dikimi  

  

KAYNAKÇA 


