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El Sanatları Teknolojisi
Dekoratif Ev Tekstili
Dekoratif Yastık ve Minderler
Öğrencilere, Dekoratif Yastık Ve Minderler çalışması ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Ev Tekstili ve Ev Dekorasyon ürünleri, Ev Tekstili Kumaşları
modüllerini almış olmak
Dekoratif yastık ve minder üretmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında ev tekstili ürünlerinden dekoratif
yastık ve minder dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Dekoratif yastık dikebileceksiniz.
2. Dekoratif minder dikebileceksiniz.
Ortam: Dekoratif yastık ve minderleri hazırlamak için uygun
aydınlık ve geniş bir atölye ortamı
Donanım: Dikiş malzemeleri, çeşitli kumaşlar, süsleme
gereçleri, dolgu malzemeleri, cetvel, dikiş makinesi, overlok
makinesi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
G
Sevgili Öğrenci,
Yastık başlangıçta zenginler tarafından kullanılmış ve çoğunlukla antik Mısır
mezarlarında rastlanmıştır. Mısırlılar başlarını koymak için taştan yastıklar yapmışlardır.
İlerleyen zamanlarda boya ve dikiş teknikleri yastıkların gelişimi için bir sanat formu
oluşturmuş ve dekore yastıklar yapılmaya başlanmıştır.
Sanayi devrimi ile beraber dekore yastık seri üretimi artmıştır. Dekorasyonda değişik
renkler, desenler ve kumaşlar belli dönemleri, tarz ve stilleri hatırlatır. Sizde bu faaliyeti,
başarı ile tamamladığınızda kaliteli, ihtiyaçlara uygun, nitelikli Dekoratif Yastık Ve
Minderler hazırlayabilirsiniz.
Bu modülde Dekoratif Yastık Ve Minderler ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler ile çalışma koşullarını tanıyabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında dekoratif yastık dikimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dekoratif yastıkları araştırınız.



Görsel ve yazılı yayınlardan araştırma yapınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DEKORATİF YASTIK DİKME
1.1. Yastıklar
Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan; içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot
vb. ile doldurulmuş küçük yastıklardır. Dekoratif yastıklar koltuk, kanepe, divan ve yatak
üzerinde kullanışlı ve dekoru tamamlayan unsurlardır. Bunlar Türk toplumunda çok
kullanılmış asırlarca evin en önemli eşyalarından biri olmuştur.

1.1.1. Kare Yastıklar

Resim 1.1: Kurdele yastık

Resim 1.2: Örgü yastık
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Resim 1.3: Polar yastık

Resim 1.4: Örgü yastık

Resim 1.5: İşleme yastık

Resim 1.6: Aplike yastık

Resim 1.7: Örgü yastık

Resim 1.8: Cepli yastık
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Resim 1.9: Örgü yastık

Resim 1.10: İşleme yastık

Resim 1.11: Gipür yastık

Resim 1.12: Aplike yastık

Resim 1.13: Kurdele nakışı yastık

Resim 1.14: Organze kumaş yastık

5

Resim 1.15: Kilim yastık

Resim1.16: Kurdele dokuma yastık

Resim 1.17: Keçe yastık

Resim 1.18: Kabartma desenli yastık

Resim 1.19: Pelüş cepli yastık

Resim.1.20: Kurdele nakışı yastık
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1.1.2. Dikdörtgen Yastıklar

Resim 1.21: Parça birleştirme yastık

Resim 1.22:İşleme yastık

Resim 1.23: Ponponlu yastık

Resim 1.24: Çanta yastık

Resim 1.25: Kurdele süslemeli yastık

Resim 1.26:Mendilli yastık
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Resim 1.27: Örgü yastık

Resim 1.28.Kahvaltı servis yastık

Resim 1.29: Düğmeli yastık

Resim 1.30: Resimli yastık

1.1.3. Şeker Yastıklar

Resim 1.31: Desenli şeker yastık

Resim 1.32: Örgü şeker yastık
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Resim 1.33: Püsküllü şeker yastık

Resim 1.34: Top şeker yastık

1.1.4. Yuvarlak Yastıklar

Resim 1.35: Çiçek yastık

Resim 1.36: Papatya yastık

Resim 1.37: Gül yastık

Resim 1.38: Çiçek yastık
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Resim 1.39: Büzgü yastık

Resim 1.40: Papatya yastık

Resim 1.42: İşlemeli yastık

Resim 1.41: Dantelli yastık

Resim 1.43: Top yastık
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Resim 1.44: Örgü yastık

Resim 1.45: Bebek yastık

Resim 1.46: İşleme yastık

Resim 1.47: Kurdele yastık

1.2. Kumaş Seçme
Evin tarzına uygun olarak renk ve kumaşta sınır tanımayan birçok dekoratif yastıkla
farklı dekorlar elde edilir. Kumaş seçiminde, mevsimsel koşullar, kullanılacak mekân, renk
uyumu, zevk vb. unsurlar dikkate alınır.
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Resim 1.48: Kumaş çeşitleri

Resim 1.49: Saten kumaş

1.3. Model Seçme
Ev dekorunda önemli yer tutan yastık modelleri, renk, desen, kumaş, kullanılan
aksesuarlar dekoratif gelişmelere ve günün modasına göre değişir ancak bu unsurları dikkate
alma zorunlu değildir.

1.4. Kumaş Hesaplama
Seçilen model, kullanılacak alan, var olan değerlendirilecek malzemeler hesaplamada
dikkate alınır.

1.5. Kesim Yapma
Model özelliğine uygun olarak kalıp ile ya da ölçü alarak kumaş kesimi yapılır.

1.6. Süsleme Yapma
Dekoratif yastık uygulama süsleme teknikleri:

Hazır gereçlerle süsleme,

İşleme tekniği süsleme,

Örme tekniği süsleme,

Boyama tekniği süsleme,

Dikiş tekniği süslemedir.

1.6.1. Hazır Gereçlerle Süsleme
Dantel, fisto, gipür, sutaşı, harç, kurdele, kordon, saçak, püskül, ponpon, düğme ve
boncuk kullanılmaktadır.
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Resim 1.51: Tül fırfırlı yastık

Resim 1.50: Kurdele yastı

Resim 1.52: Boncuk püskül

Resim 1.53: Keçe püskül

Resim 1.55: Boncuk saçak

Resim 1.56: Kurdeleli püskül Resim 1.57: Boncuk püskül

Resim 1.54: Sim püskül

1.6.2. İşleme Tekniği

Resim 1.58: El nakışı yastık

Resim 1.59: Makine nakışı yastık
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1.6.3. Örme Tekniği
Şiş, tığ, şifre danteli, güneş danteli, firkete teknikleri kullanılmaktadır.

Resim 1.60: Örgü yastık

1.6.4. Boyama tekniği
Yağlı boya, kumaş boyama, ipek boyama, batik teknikleri uygulanmaktadır.

Resim 1.61: Kumaş boyama yastık

Resim 1.62: Boyama yastık

1.6.5. Dikiş Tekniği
Yastıklar modele yada isteğe göre değişik dikiş tekniklerinden yararlanarak
hazırlanabilir, bunlar biyeli, fitilli, çizgili, dikişli, fırfırlı, su büzgüleri vb. her türlü
yastıklardır.
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Resim 1.63: Biyeli yastık

Resim 1.66: Kurdeleli yastık

Resim 1.64: Fırfırlı yastık

Resim 1.67: Muskalı yastık

Resim 1.65: Pilili yastık

Resim 1.68: Püsküllü yastık

1.7. Dikim Yapma
Elde ve makinede dikim teknikleri dikkate alınarak birleştirme teknikleri uygulanır.

1.8. Kalite Kontrol Ütüleme
Yastığın istenilen kaliteye uygunluğu kontrol edildikten sonra tekniğe uygun olarak
ütülemesi yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda bükme gül ile yastık çalışınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir ortam  Çalışmalar için
hazırlayınız.
hazırlayınız.

araç

gereçlerinizi

 Dekoratif yastık nedir, sorusunu
elektronik ortamdan araştırabilirsiniz.
 Dekorasyon
dergilerinden
ve
ansiklopedilerinden araştırabilirsiniz.
 Çevre araştırması yapabilirsiniz.

 Dekoratif yastık nedir? Araştırınız.

 Kumaşı verevine kesiniz.
 Kesilen kumaşın en ve boyu çiçeğin
ölçülerini etkileyecektir, dikkate alınız.

 Bükme gül yapımında kullanacağınız
kumaşı hazırlayınız.

 Kumaşı kendi etrafında döndürerek şekil
veriniz.
 Beyaz iplik ile bağlayınız.

 Kumaşı kendi etrafında döndürürken
elinizden bırakmayınız.
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 Yeşil yaprak hazırlayınız.
 Ölçü orana dikkat ederek kurdeleyi
kesiniz.
 Yeşil yaprakları 2 cm genişliğinde
kurdele ile çalışınız.

 Kesilen kurdeleyi ikiye katlayınız.
 Alttan başlayarak büzgü tekniğini
uygulayınız.

 Yeşil yaprağa uygun renkte iplik seçiniz.

 Yukarıda kalan iplikle tekrar aynı
teknikle geri dönünüz.

 İpliği çekerek yaprağı büzünüz.
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 İplikleri kesiniz.

 Farklı büyüklüklerde gülleri çalışınız.
 2 cm genişliğinde organze kurdele ile
istenilen renklerde bükme gül tekniğini
uygulayınız.

 Renk uyumuna dikkat ediniz.
 Bağlama iplerinin açılmamasına dikkat
ediniz.

 Zemine gülleri dikerek tutturunuz.

 Çiçek aralarında boşluk bırakmayınız.

 Çiçek boylarına uygun olarak gülleri
dikiniz.
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 Çiçekleri dikerken kumaşın arka
yüzeyinde iplikleri gergin bırakmayınız.

 Kumaşın arka yüzündeki iplikleri sık sık
kontrol ediniz.
 Çiçekleri
büyükten
küçüğe
yerleştirmeye dikkat ediniz.

 Çiçekleri yarım ay şeklinde yerleştiriniz.

 Yeşil yaprakları yerleştiriniz.
 Sim ile dal çalışınız.
 Dal uçlarına inci dikiniz.

 Yastığın arka parçasını ön parçaya göre
kesiniz.
 Kumaşların ön yüzleri birbirine bakacak
şekilde yerleştiriniz.
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 Yastığın kenarlarını toplu iğne ile
tutturunuz.

 Yastığın tüm kenarlarını iğneleyerek
sabitleyiniz.

 İğne yerlerinden teyel alınız.

 Yastığı yüzüne çevirebilmek amacıyla
boşluk bırakınız.

 Teyel alınan yerlerden makine çekiniz.
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 Yastığı yüzüne çeviriniz.
 Köşeleri düzeltiniz.
 Dolgu gereci ile yastığı doldurunuz.

 Yastığın kenarlarında
tekniğini uygulayınız.

gizli

dikiş

 Yastığın kenarlarını düzeltiniz.

 Kenar harcını yastığın etrafına geçiriniz.
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 Yastığı tamamlayınız.
 Eksik kalan çalışmalarınızı
tamamlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda organze kumaş ile yastık çalışınız.
İşlem basamakları

Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir  Çalışmalar için
ortam hazırlayınız.
hazırlayınız.

gerekli

malzemeleri

 Dikiş malzemelerini temin ediniz.

 Yastık kumaşını ütüleyiniz.

 Kumaş cinsine göre ütü ayarına dikkat
ediniz.

 Kumaşı belirlenen yastık ölçüsüne
göre kesiniz.

 Süslemede kullanma amacı ile
 Organze
kumaşlardan yuvarlak
parçalar kesiniz.

 Yuvarlak
parça
değiştirebilirsiniz.
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büyüklüklerini

 Yuvarlak parçaları yastık yüzeyine
eşit aralıklarla yerleştiriniz.
 Makinede dikiniz.

 Tüm parçaları dik ve yatay dikiniz.

 Dikilen parçaları kontrol ediniz.
 Parçaları şekillendiriniz.

 Yastığın arka ortasını hazırlayınız.
 Ölçü alınız.
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 Arka ortasında
ütüleyiniz.

fermuar

yerini

 Fermuarı kumaşa iğneleyiniz.

 Fermuarı
kumaşa
iğneleyiniz.

kaydırmadan

 İğne yerlerinden teyel alınız.
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 İkinci parçayı kumaşa iğneleyiniz.

 İğne yerlerinden teyel yapınız.

 Teyel yerlerinden makine ile dikiniz.

 Her iki parçayı dikiniz.
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 Harç uçlarını üst üste getiriniz.

 Yastığın kenarına
yerleştiriniz.

hazır

gereci

 Hazır gereci iğneleyiniz.

 Köşe çalışırken yuvarlatabilirsiniz.

 Arka yüzeyi ön yüzeyin üzerine
yerleştiriniz.
 Yastığın kenarlarından iğneleyiniz.

 İğne yerlerinden teyel alınız.

27

 Yastığın
dikiniz.

kenarlarını

makine

ile

 Astarı hazırlayınız.
 Astar kenarlarından
dikiniz.

makine

ile

 Astarın bir kenarında boşluk bırakınız

 Dolgu gerecini hazırlayınız.

 Astarı dolgu gereci ile doldurunuz.
 Doldurulan astarı dikiniz.
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 Doldurulan astarı
yerleştiriniz.

yastığın

içine

 Saçağın kenar ipliklerini sökünüz.

 Yastığın saçaklarını düzeltiniz.

 Yastığı kontrol ediniz.
 Eksikleri tamamlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda saten yastık çalışınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir ortam  Çalışmalar için
hazırlayınız.
hazırlayınız.

 Yastık kumaşınızı ütüleyiniz.

 Belirlediğiniz ölçüde kumaşın ön yüz
işaretlerini alınız.
 Arka işaretlerini alınız.

 İşaretlediğiniz yerleri cetvel ile
çiziniz.
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araç

gereçlerinizi

 Çizginin yan tarafından 1cm pay
bırakarak kesiniz.

 Yastığın arka yüzünde kapama gerecini
çalışınız.
 Ölçüye uygun işaretlemeleri yapınız.

 İşaret yerlerinden çiziniz.

 İşaret alınan noktalardan kumaşı kıvırınız.
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 Kıvırdığınız kumaşı ütüleyiniz.

 Kumaşı kıvırdığınız yeri makine ile
dikiniz.

 Makine dikişini kontrol ediniz.
 Arka yüzün ikinci parçasında aynı işlemi
uygulayınız.

 Hazırlanan parçaları üst üste yerleştiriniz.
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 Ön yüz ve arka yüzü üst üste getirerek yan
dikişlerini makine ile dikiniz.

 Modele göre kullanılacak olan organze
kumaşın hazırlayınız.
 İşaretleri alınız.

 Yastık üzerinde
çalışabilirsiniz.

 İşaret yerlerinden kesiniz.

 Kesilen parçaya overlok çekiniz.
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farklı

ölçülerle

 Overlok çekilen parçaya kenar harcını
yerleştiriniz.

 Harcı hazırlanan organze kumaşa
iğneleyiniz.

 Harcın üzerinden makine ile dikiniz.

 Farklı
bağlama
hazırlayabilirsiniz.

 Biye gerecini hazırlayınız.
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gereçleri






Biyeyi ikiye katlayarak makine ile dikiniz.
Ölçüye uygun kesiniz.
Hazırlanan parça üzerine yerleştiriniz.
Biyeleri iğneleyiniz.

 Kapama gerecini belirleyiniz.

 Kapama
gereçlerinden
kullanabilirsiniz.

 Kapama gerecinin yerlerini ölçerek
belirleyiniz.

 Alt kapama gerecini dikiniz.

35

çıt

çıtı

 Üst kapama gerecini çalışınız.

 Yastık ölçüsüne uygun astar çalışınız.
 Hazırlanan astarı dolgu gereci
doldurunuz.

 Çalışılan parçaları yastığın üzerine
yerleştiriniz.

 Biyeleri bağlayınız.
 Yastığı tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
( ) Kırlent başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan içi yün, pamuk,
kuş tüyü, ot vb. ile doldurulmuş küçük yastıklardır.
2.

( ) Yastık modeli belirlemede günün modasına uyulması gereklidir.

3.
( ) Dekoratif yastıklar koltuk, kanepe, divan ve yatak üzerinde kullanışlı ve dekoru
tamamlayan unsurlardır.
4.

( ) Kumaş hesaplamada seçilen model dikkate alınmaz.

5.

( ) Örgü tekniği ile çalışılan yastıklar günümüzde de kullanılmaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında dekoratif minder dikme hakkında bilgi sahibi olabilecek ve
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dekoratif minderleri araştırınız.



Görsel ve yazılı yayınlardan araştırma yapınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DEKORATİF MİNDER DİKME
2.1. Minderler
Dekoratif minderler, ahşap, demir, polyester, bambu, hasır vb. mobilyalarda rahatlık
ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca evde bazı bölümlerin dekorunda
şark köşesi, çocuk ve gençlerin odalarında dinlenme, eğlenme ve çalışma bölümleri
hazırlanmasında dekoratif minderlerden yararlanılır.

2.1.1. Yer Minderleri

Resim 2.1: Örgü minder

Resim 2.2: Çizgili kumaş minder
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Resim 2.3: Kumaş minder

Resim 2.4: Pelüş minder

Resim 2.5: Parça birleştirme minder

Resim 2.7: Armut minder

Resim 2.6: Çiçekli minder

Resim 2.8: Kumaş minder
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2.1.2. Koltuk Minderleri

Resim 2.9: Çizgili koltuk minderi

Resim 2.10: Saten koltuk minderi

2.1.3. Sandalye Minderleri

Resim 2.11: Fırfırlı minder

Resim 2.12: Çizgili minder

Resim 2.13: Örgü minder

Resim 2.14: Bağlamalı minder
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Resim 2.15: Pilili minder

Resim 2.16: Desenli minder

2.1.4. Şezlong Minderleri

Resim 2.17: Çizgili şezlong minder

Resim 2.19: Çizgili yastıklı minder

Resim 2.18: Düğmeli minder

Resim 2.20: Katlanan minder
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2.1.5. Oyun Minderleri

Resim 2.21: Ördek minder

Resim 2.22: Ayıcık minder

Resim 2.23: Kaplumbağa minder

Resim 2.24: Parça birleştirme minder

Resim 2.26: Ayıcık minder

Resim 2.25: Civciv minder
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Resim 2.27: Huni minder

Resim 2.28: Ev minder

2.30: Ponpon minder

Resim 2.29: Bebekli minder

Resim 2.31: Gülen minder

Resim 2.32: Araba minder
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Resim 2.34: Kırkayak minder

Resim 2.33: Peri baca minder

2.2. Kumaş Seçme
Ev dekorasyonunun önemli unsurlarından biri olan minderler, doğru kumaş seçimi ile
kullanılan mekâna, rahatlık, şıklık vererek daha kullanışlı ve gösterişli hâle getirebilir.

Resim 2.35: Saten kumaş

Resim 2.36: Desenli kumaş

2.3. Model Seçme
Farklı kumaş seçenekleri ile kullanılacağı ortamın renk, doku, desen ve tarzı göz
önünde bulundurularak tığ ve şiş örgü, aplike, kapitone, triko, halı, kilim, yöresel ve özel
dokumalar, deri, kürk, makrame vb. sınırsız gereçler ve yöntemlerle, kişinin becerisine,
yaratıcılığına göre değişik formlarda şık ve güzel minder modelleri hazırlanabilir.

2.4. Kumaş Hesaplama
Seçilen model, kullanılacak alan, var olan değerlendirilecek malzemeler, kumaş
hesaplamada dikkate alınır.
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2.5. Kesim Yapma
Model özelliğine uygun olarak kalıp ile ya da ölçü alarak kumaş kesimi yapılır.

2.6. Süsleme Yapma
Dekoratif minderlerde süsleme teknikleri, kullanılacağı mekâna uyum sağlayacak
şekilde koltuk, kanepe, halı renkleri, perde ve aksesuarları dikkate alınarak uygulanır.

2.7. Dikim Yapma
Elde ve makinede dikim teknikleri dikkate alınarak birleştirme teknikleri uygulanır.

2.8. Kalite Kontrol ve Ütüleme
 Yastığın istenilen kaliteye uygunluğu
 Ütülemenin tekniğe uygun olarak yapımı

2.9. Yastık ve Minderlerin Temizlik Bakımı
Yastık ve minderlerde temizlik ve bakımı kumaş ve model özelliğine göre değişim
göstermektedir.
Kumaş özelliğine göre, kuru temizleme veya 40 derecede makinede yıkama
yapılabilir. İpek, tafta, saten, kadife gibi yüzey özelliği olan kumaşlar kuru temizleme
yapılmalı ve uygun ayarda ütülenmelidir. Kullanımı sırasında dikkatli olmalı,
lekelenmemesine, güneşte kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu kumaşlar özel tasarımlarda,
özel mekânlarda kullanılır.
Pamuklu, leke tutmaz kolay temizlenebilen kumaşlar ve sade tasarımların olduğu
yastık ve minderler her mekânda, her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Bu kumaşlar yüksek
olmayan ısıda yıkanabilir ve ütülenebilir.
Özel dokuma kumaşlarda pamuklu kumaşlar gurubunda değerlendirilerek kullanılır.
Halı, kilim gibi dokuma kumaşlardan yapılan yastık ve minderler dekorasyonuna
uygun olan her ortamda kullanılır. Kullanımı özen isteyen kumaş sınıfındadır. Temizliği zor
olan dokumalardır. Güneşten korunmalıdır çünkü iplik özelliklerinden dolayı renk bozulması
en fazla yaşanan gruptur. Düşük ısıda elde yıkama yaparak veya silinerek temizlenir.
Keçe ise sıkıştırılmış yün olduğu için kullanımı ve temizliği hassastır. Elde özenle
yıkanmalı veya sabunlu su ile silerek temizlenmelidir.
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Deri ve benzeri kumaşlar ise güneşten ve yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Temizliği
ise silerek yapılır. Yıkanmaz.
Triko, dantel vb. malzemelerden yapılmış yastık ve minderler ılık suda ve elde özenle
yıkanmalıdır.
Lekelenme durumunda ise lekenin neden kaynaklandığı tespit edilerek hem lekenin
hem de kumaşın özelliğine uygun olan leke temizleme işlemi uygulanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda minder çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışmalar için aydınlık, temiz bir  Çalışmalar için aydınlık, temiz bir ortam
ortam hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Dikiş malzemelerinizi hazırlayınız.
 Malzemelerin eksiksiz olmasına dikkat
ediniz.

 Minder ölçüsüne uygun olarak kumaşı
işaretleyiniz.
 Cetvel ile çiziniz.

 Çizilen çizgiye 1cm pay bırakarak
kesiniz.

 Kesilen
çekiniz.

kumaş

kenarını

overlok
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 Kapama gerecini belirleyiniz.

 Kapama
gereçlerinden
çalışabilirsiniz.

 Kumaşa fermuarı yerleştiriniz.

 Fermuarı kumaşa iğneleyiniz.

 İğne yerlerinden teyelleyiniz.
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fermuar

 Teyel alınan yerlerden makine ile
dikiniz.

 Minderin kenar dikişlerini makine ile
dikiniz.

 Astarı hazırlayınız.
 Dolgu gereci ile astarı doldurunuz.

 Doldurulan astarı mindere yerleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda gizli pat ile karşı yüz çalışmasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gizli pat çalışması için yastık ölçüsüne
göre kumaşı çizerek makas ile kesiniz.

 Gizli pat yapılacak kenarı 10 cm
ölçerek işaretleyinz.

 Gizli
pat
için
kullanabilirsiniz.

 Pat içinde kalacak kısmı 4 cm’den
işaret alınız.
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farklı

ölçüler

 4cm lik pay içeride kalacak şekilde
kumaşı kıvırınız.kalan 6 cm’lik
ölçünün yarısını işaretleyiniz veya ütü
izi yapınız.

 Elde edilen 6 cm’lik çalışmanın
ortasından makine ile düz dikiş
dikiniz.

 Düğme yerlerini işaretleyiniz.

 Düğme büyüklüğüne göre ilik boyu
ayarlayınız.
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 İliği elde de açabilirsiniz.

 İlik makinesi ile işaretli yerlerden ilik
açınız.

 Açılan iliği kontrol ediniz.

 Gizli pat çalışmasında karşı yüzü
uygulayınız.
 4 cm’den işaret alınız.

 1cm’lik payı ölçerek ütüleyiniz
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 Ütülenmiş pay içeride kalacak şekilde
kıvırınız.
 Kıvrılan kısmı ütüleyiniz.

 3 cm’lik ütülenmiş kısmı makine ile
düz dikiş dikiniz.

 İliğe göre düğme yerlerini belirleyerek
düğmenizi dikiniz.

 Çalışılan her iki yüzü
getirilerek birleştiriniz.

üst

üste

 Gizli pat çalışmasını kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda açık ilik çalışmasını yapınız.

 Yastık ölçüsüne göre iki ayrı parça
hazırlayınız.
 4 cm’den ölçü alarak işaretleyiniz.
 1cm’lik payı içeride bırakarak kıvırınız.
 Ütüleyiniz.

 3 cm’lik kıvrılan kısmı makine ile düz
dikiş dikiniz.

 Düğme ölçüsü alarak işaretleyiniz.
 İşaretli yerlerden ilik açınız.

 İliği kontrol ediniz.
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 İlik yerlerine göre düğmeleri dikiniz.

 Çalışılan parçaları üst üste getirerek
birleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda yastık çalışmasında bağlamalı arka yüz uygulamasını yapınız.

 Kumaşı ütüleyiniz.
 Ölçüye göre parçaları kesiniz.

 2cm’den kıvırarak makine ile düz dikiş
dikiniz.

 Biye çalışması için, 2 cm en 20 cm boy
ölçüsü alarak kıvırınız.
 Makinede düz dikiş dikiniz.

 Ölçülerde değişiklik yapabilirsiniz.
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 Hazırlanan biyeleri ütüleyiniz.

 Hazırlanan parçaları ölçerek üst üste
getiriniz.

 Parçaları kontrol ediniz.

 Parçalara biyeleri dikiniz.

 Biyeleri dikerken sağ ve sol yönlerine
dikkat ediniz.
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 Parçalara biyeleri dikiniz.

 Biyeleri bağlayınız.

 Modele göre cırt bant çalışınız.

 Modele göre çıtçıt çalışınız.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dekoratif minderler, ahşap, demir, polyester, bambu, hasır vb. mobilyalarda
rahatlık ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

2.

( ) Dinlenme, eğlenme ve çalışma bölümleri hazırlanmasında dekoratif minderler
kullanılmaz.

3.

( ) Minder çalışmasında fermuardan başka kapama gereci tercih edilmez.

4.

( ) Dekoratif minderlerde süsleme teknikleri, kullanılacağı mekâna uyum sağlayacak
şekilde koltuk, kanepe, halı renkleri, perde ve aksesuarları dikkate alınarak uygulanır.

5.

( ) Model özelliğine uygun olarak kalıp ile ya da ölçü alarak kumaş kesimi yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Başın.altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot
vb. ile doldurulmuş küçük …………. dır.

2.

Mevsimsel
koşullar,
kullanılacak
unsurlar……….seçiminde dikkate alınır.

3.

Hazır gereçler ……….. yapımında önem taşır.

4.

Şiş, tığ, şifre danteli, güneş danteli, firkete………… tekniklerindendir.

5.

………ve ……….dikim teknikleri dikkate alınarak birleştirme teknikleri uygulanır.

6.

Dekoratif ………..ahşap, demir, polyester, bambu, hasır vb. mobilyalarda rahatlık ve
estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

7.

Fermuar…………..den biridir.

8.

………………………nun önemli unsurlarından biri olan minderler, doğru kumaş
seçimi ile kullanılan mekana rahatlık, şıklık vererek daha kullanışlı ve gösterişli hâle
getirebilir.

9.

Model özelliğine uygun olarak kalıp ile ya da ölçü alarak kumaş ………. yapılır.

10.

Yastık ve minderler Türk toplumunda çok kullanılmış asırlarca evin en önemli
………..ndan biri olmuştur.

mekan,

renk

uyumu,

zevk

vb.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
yastık
kumaş
süsleme
örme
elde /makinede
minder
kapama gereci
ev dekorasyonu
kesimi
eşyaları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Ev Dekorasyon Dergileri
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