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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD126

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Erkek Terziliği

MODÜLÜN ADI Erkek Ceket Dikimi III

MODÜLÜN TANIMI
Erkek ceketi dikimi, son ütü ve kontrollerinin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Erkek Ceket Dikimi II” modülünü başarmış olmak

YETERLİK Erkek ceketi dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak erkek
ceketi dikimi yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Yöntem ve tekniğine uygun olarak erkek ceketini provaya

hazırlayabilecek, prova ve prova sonrası karşılaştırma
yapabilecek, ceketi astarlayabilecek ve ceket dikim
işlemlerini yapabileceksiniz.

2. Erkek ceketi son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite
niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kumaş, makas, toplu iğne, çizgi taşı, ütü, ütü masası, mezura.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla, öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ceket, erkek giyiminde önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojik gelişmelerle
günümüzde ceket üretimi, konfeksiyon ile sağlanmaktadır. Ancak, model, kumaş kalitesi ve
vücut özelliği, ısmarlama giyimi ön plana almaktadır.

Bu modülde, erkek giyiminin bir çeşidi olan “Erkek Ceketi Dikimi” ile ilgili bilgiler
verilecektir. Modülde erkek ceketi dikimi için prova yapma, yaka, kol, astar hazırlama ve
cekete takma, son ütü ve son kontrollerini yapma işlemleri anlatılmaktadır.

Bu modülde verilen bilgiler, sektörle iş birliği içinde hazırlanmıştır. Alacağınız bu
modül eğitimi ile erkek ceketi üretimi becerisini geliştirerek terzilik mesleği alanında
çalışabilir, kendi iş yerinizi açabilir, evde ceket dikimi siparişleri alarak aile bütçesine
katkıda bulunabilirsiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında yöntem ve
tekniğine uygun olarak erkek ceketini provaya hazırlayabilir, prova yapabilir, prova sonrası
karşılaştırma yapabilir, ceketi astarlayabilir ve ceket dikim işlemlerini yapabilirsiniz.

Erkek ceketi üretimi yapan bir işletmeye giderek ürünün provaya hazırlanmasını,
prova yapılmasını, karşılaştırmasını, astarlama ve dikim işlemlerini gözlemleyiniz. Gözlem
aşamasında şu işlem basamaklarına dikkat ediniz:

 Erkek ceketini provaya hazırlamada kullanılan teyellere
 Ceketi kişiye giydirme şekline
 Provada dikkat ettiği noktalara
 Ceket üzerinde yaptığı düzeltmelere
 Kol duruşu işaretine
 Ceketi provadan çıkarma işlemlerine
 Karşılaştırma yaparken dikkat ettiği noktalara
 Karşılaştırma şekline
 Dikim tekniklerine
 Ceket astarlamada dikkat ettiği noktalara
 Vatka çalışmasına
 Kolu bedene takmada dikkat ettiği noktalara
 İlik yeri tespiti ve ilik açma düğme dikme işlemlerine

Sektörde yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.
Arkadaşlarınızın araştırmalarının sonuçları ile sizinkini karşılaştırınız. Ortak yönleri ve
farklılıkları sebepleri ile tartışınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1. ERKEK CEKETİ DİKİMİ

1.1. Erkek Ceketi Tela (Sadafodra )Prova – Kontrol İşlemleri

Provada dikkat edilecek noktalar:

 Ceketin genel duruşu kontrol edilir.
 Ön ortası karşılıklı gelmek üzere iğnelenir.
 Ceketin dar veya bol olmamasına dikkat edilir.
 Arka parçanın etek ucu normal duruşta iken, boyun çevresinde arka yaka gömlek

yakasına iğnelenir.
 Ceket dar veya bol ise vücut üzerinde düzeltilir.
 Ön ve arka parçalar aşağı veya yukarı çıkmak istiyorsa, ceket yanları sökülür,

vücut özelliğine göre yeniden iğnelenir.
 Ceket boyu modaya ve isteğe göre tespit edilir.
 Arka yaka oyuntusu gömlek yakasından 3-3.5 cm aşağıdan başlamak üzere

çizilir veya işaretlenir.
 Omuz ve kolevi gözden geçirilir.
 Tek taraflı omuz düşüklüğü var ise düşük olan omuz tespit edilir.
 Ön ortasında model özelliğine göre yaka açıklığı işaretlenir.
 Bel hattı, cep yerleri gözden geçirilir.
 Kol boyu ölçüsü tespit edilir.
 Ceket tekrar gözden geçirilir.
 Ceket giyen kişinin varsa istekleri ve vücut özellikleri tespit edilir.

 Erkek giyiminde provada düzeltme işlemi sol tarafta yapılır.
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1.1.1. Erkek Ceketi Sadafodra Prova ve Karşılaştırma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Sadafodra Prova ve Karşılaştırma İşlemleri

Ceketi sadafodra prova yapınız.

Sağ ve sol bedeni ön ortasında karşılıklı
getiriniz.

Ürünü birey üzerinde kontrol ediniz.
Omuz dikişini söküp vücut özelliğine göre

düzeltiniz.
Kişi üzerinde kolevini içeri kıvırarak kol

takma işaretini alınız.

Kol şekline göre kol takma yeri işareti
alınız.

Ceket boyunu kişi üzerinde belirleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kol boyu ölçüsünü alınız.

Kol boyunu omuz başlangıcında 2cm vatka
payı vererek başparmağın üzerine doğru
istenilen boyda alınız.

Kol genişliği ölçüsünü alınız.

Kol genişliğini ön ve arka kol takma
işaretleri arasında yere paralel olarak kol
genişliğine uygun alınız.
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Giysiyi kişi üzerinden çıkarınız.
Kontrol sırasında düzeltilecek yerlere işaret

alınız.

Sökülecek yerlere enine karşılık teyeli
alınız.

Giyimin değişecek dikişlerini sökünüz.

Ütü işlemlerini formuna uygun olarak
tekrar ediniz.

.

Ütüleme işlemini göğüs yastığı ve kambur
yardımı ile yapınız.
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Sol ön bedeni model özelliğine uygun
regula ediniz. Regulayı çok dikkatli olarak ceketin

yüzünde yapınız.
Ön beden regulasında ön ortasından dışa

doğru; mono ceket modeli için 2,5 -3 cm,
kruvaze ceket modeli için 8 cm kapama

payı veriniz.
Mono ceket modelinde peto yaka ucu

genellikle köşelidir. Ön etek ucu ve cep
kapağının kenarı yuvarlaktır.

Kruvaze ceket modelinde yaka ucu sivri,
cep kapağı ve ön etek ucu köşelidir.

Sol bedeni sağ bedenle üst üste getirerek
ıstanpa (karşılaştırma ) yapınız.

Istanpa, sol bedenin üzerindeki çizgilerin
sağ bedene geçirilmesidir. Kumaşı yüz
yüze getiriniz. Çizgi üzerine kuvvetle
vurarak çizgiyi karşı tarafa geçiriniz.

Yaka kenarındaki fazla payları kesiniz.
Belden aşağı doğru ön ortasında tela ile

kumaşı netleştirmek için teyel alınız.

Teyeli telayı tutturarak alınız.
Kumaşın tela ile net görüntüsünü

sağlayınız.
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Çizgi üzerinden telalı bölümlerde telayı
tutturmadan kumaşın tersine eşit geçecek
şekilde teyel alınız.

Sağ ve sol bedenin eşit ölçülerde olmasına
dikkat ediniz.

Telayı yaka kenarından kesiniz.

Telayı yaka ayağının omuza yakın
tarafından 1 cm içeriden başlayıp ceket
boyunda telanın bitimine kadar düz teyelin
1mm içine gelecek şekilde kesiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

1.1.2. Erkek Ceketi Ön Bedeninde Ektraforla Oya Çekme

Erkek Ceketi Ön Bedeninde Ektraforla Oya Çekme İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Ekstrafor veya 1,5 cm genişliğinde kesilmiş
astar kenarını ıslatıp ütüleyiniz.

 Yaka ayağından 2 cm içeriden başlayarak
yaka kenarına ön bedenin tamamında düz
teyelin dibine gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Ekstraforun iç tarafını ekstrafor dikişi ile
telaya tutturunuz.

 Ekstraforun kenarını baskı dikişi ile cekete
tutturunuz.

 Yaka ayağına paralel ve 1,5- 2cm içeride
olacak şekilde ekstrafor yerleştiriniz.

 Ortasına ekstrafor dikişi, kenarlarına baskı
dikişi yapınız.

 Yaka kenarında kumaşı düz teyelden 1 cm
pay vererek kesiniz.

 Yaka çevresindeki payları düz teyelden
kıvırıp iğne ardı veya punto dikişi ile
tutturunuz.

 Ekstrafor veya astarın en düzgün olan
kenarı düz teyel tarafında olmalıdır
(Ekstrafor yerine 1 cm genişliğinde
kesilmiş yapışkan tela
kullanabilirsiniz.).

 Yaka ayağına yerleştirilen ekstafor,
yakanın esnemesini engellemek
içindir. Yaka boyunun ortasına kadar
uygulanır ve bu mesafede 0.5 cm
yedirme yapılır.

 Her iki bedeni aynı şekilde
tamamlayınız.

 Ceket üzerinde yapılan ekstrafor
çalışması, terzilik mesleğinde oya
çekimi olarak isimlendirilir.

 Yan cep üzerine gelen telayı cepten 1
cm uzaklıkta kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Ön Beden Üzerinde Ekstraforla Oya Çekimi



12

Yaka Çevresindeki Payların Punto Dikişi ile Tutturulması

 Oya çekiminde yapışkan tela kullanılan çalışmalarda punto dikişi yapmayınız.
 Ceket Dikimi I modülünde olduğu gibi mostrayı, ceketin düz yüzüne yedirmeleri

yaparak yerleştiriniz.
 Yaka kenarında telanın dibinden makine ile dikiniz.
 Payları kademeli olarak kesiniz, mostrayı çeviriniz.
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1.1.3. Erkek Ceketi Kofra, Kibrit Cebi (İç Cepler) Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Kofra, Kibrit Cebi (İç Cepler) Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Mostra üzerinde cep yerini tespit ediniz.
 Kofra cep çalışma parçalarını mostraya

dikiniz.
 Paylarını ikiye açıp ütüleyiniz.
 Mostra parçalarını yüz yüze kapatıp iki

taraftan nemlendirerek yaka şekli verip iç
tarafa doğru yediriniz.

 Mostraya cep yerini çiziniz.
 Cep boyuna uygun olarak cep

parçalarını kesiniz.
 Bir cep:

Cep fletosu 1 adet
Eni = 6 cm,
Boyu = Cep boyu+ 3 cm astardan,

Cep karşılığı 1 adet
Eni = 6 cm,
Boyu = Cep boyu+ 3 cm astardan,

Cep torbası 2 adet
Eni = Cep boyu+ 3 cm
Boyu= Cep boyu+ 5 cm ceplikten

ibarettir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Cep yeri çizgisinin altına çizgiyi 2 cm
yukarı doğru geçecek şekilde 1. cep torba
parçasını yerleştiriniz.



15

Fleto parçasının ortasını cep çizgisi üzerine
yerleştiriniz.
Cep çizgisine ve cep boyuna uygun

köşelerde dik açı oluşturarak makine
çekiniz.

Kofra, kibrit ve kalem cep çalışmasında
değişik cep çalışma teknikleri
geliştirebilirsiniz. Ancak cep torbası
boyunu ve genişliğini kullanım amacına
göre belirleyiniz.

Cebin ortasından başlayarak kenarlara 0.5
cm kalıncaya kadar düz, köşelere kadar
üçgen çıtlatınız.

Köşeleri çıtlatırken dikişi geçmemeye
dikkat ediniz.

Uzun kenarları ikiye açarak üçgenleri de
yanlara yatırarak ütüleyiniz.
Uzun kenarları dikiş payı genişliğinde

kıvırınız ve teyelleyiniz.

Cebin düz kısmında dikiş boşluğu
üzerinden isteğe bağlı olarak punto
dikişi veya makinede dikiniz.

 Kısa kenarları tersten üçgenin
dibinden makine dikişi ile tutturunuz.

Cebi ütüleyiniz. Alt fleto parçasını cep
torbasına çatma dikişi ile tutturunuz. 2. cep
torbası üzerine cep karşılığını yerleştiriniz
ve makinede dikiniz.

Cep karşılığı cebin içinde kalacak
şekilde 2. cep torbasını alta
yerleştiriniz.
Erkek ceketinde cep karşılığını kalınlık
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yapmaması ve cebin kayganlığını
sağlamak için astar kumaşı ile çalışınız.
Cep torbasının kenarlarından makine

çekiniz.
Korfa cep torbasının ceket içerisinde

kabarıklık yapmaması için kol altına
gelen kenarı yuvarlak kesiniz. Ön
ortasına yakın olan kenarı ise daha az
yuvarlak kesiniz.
Cep torbasının kenarlarındaki fazla

dikiş paylarını kesiniz.
Cebi ütüleyiniz.
İkinci cebi ve kibrit cebini aynı

sistemle çalışınız.
Kibrit cebini sol tarafa çalışınız.
Kibrit ve korfa cebi ölçüleri mostra

içerisinde kalmıyorsa ayrı parça
üzerinde çalışınız, mostraya cep
yerlerine uygun yerleştiriniz.
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Erkek Ceketi Yan Cep Dikim İşlemleri

 Cep boyuna uygun olarak cep parçalarını kesiniz.

 Cep fletosu eni = 4 cm, boyu = 19 cm kumaştan 2 adet
 Cep kapağı eni = 19 cm, boyu = 8 cm kumaştan 1 adet
 Cep kapağı eni = 19 cm, boyu = 8 cm astardan 1 adet
 Cep torbası eni = 20 cm, boyu = 22 cm ceplikten 2 adet

 Cep yerlerini kontrol ediniz.
 Ceketin önünü kamburun düz yerine veya masa üzerine yerleştiriniz.
 Cep çizgisi üzerinde cep çizgisinden öne doğru 1,5 cm işaretleyiniz.

 Cep boyunu bu noktadan cep çizgisi üzerinde işaretleyiniz. Bulunan noktalara
toplu iğne batırarak cep işaretini tersine geçiriniz.

 Cebi kaplayan telayı kalınlık yapmaması için cep çizgisinden 1,5 -2 cm’ den
kesiniz.

 Ceket yan cepleri için Erkek Yelek Üretimi I modülünde öğrendiğiniz kapaklı
fleto cep çalışmasını yapınız.

 Cebi ütüleyiniz. Çatma dikişi ile payları telaya tutturunuz.
 Cep kapağını cebin içine getiriniz.
 Cep fletolerını verev teyel ile açılmaması için birbirine tutturunuz ve ütüleyiniz.

 Kumaş çizgili veya kareli ise kare ve çizgilerin cep kapağı ile karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz.
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1.1.4. Erkek Ceketi Mostra Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Mostra Dikim İşlemleri

 Mostra üzerinde kofra ceplerini ve sol ön beden üzerinde kibrit cep çalışmasını
tamamlayınız.

 Mostrayı ütüleyiniz.
 Mostra parçalarını üst üste getirerek bel, yaka peto ucu arası düz boy iplik

doğrultusunda esnetme yapınız.
 Kofra cep tarafında yedirme yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Mostra parçasını klapa üzerine bedenle
yüz yüze yerleştiriniz ve teyelleyiniz.

 Yaka kenarından makine ile dikiniz.

 Yaka kenarında yapışkan tela kullanarak
punto dikişi yapmadan mostrayı makine
ile dikip çevirebilirsiniz.

 Yaka köşesinde mostrada yedirme
yapınız.

 Yaka ayağı ile peto uç arasında düz boy
iplik yönüne dikkat ediniz.

 Yaka takma işaretine kadar makine ile
dikiniz.

 Telayı makine dikişi ile tutturmayınız.
 Payların fazlasını kademeli kesiniz.
 Yaka peto uçta çevirmede düzgünlük

sağlamak için payları azaltınız.
 Yaka takma işaretine kadar dikiş payını

çıtlatınız.
 Mostrayı ters çeviriniz.
 Yaka kenarına verev teyel alınız.
 Mostranın beden tarafında rahat olmasını

sağlayınız.
 Yaka kenarında mostrayı ilk ilik yerine

kadar 1mm dışa doğru teyelleyiniz. İlk
ilik yerinden aşağı ön ortasında 1mm içe
doğru teyelleyiniz.

 Yaka kenarına ekstraforla oya çekip punto dikişini tamamlayınız.
 Mostra parçasının yönünü masaya gelecek şekilde yerleştiriniz.
 Ceket ön bedenini mostra üzerine yüzü yukarıda olacak şekilde ve iç ceplerinin yerlerine

dikkat ederek yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Mostra Yerleştirilmiş Ceketin İçten Görünüşü

 Mostranın yaka kenarından 1 -1,5 cm görünmesini sağlayınız.
 Yaka ucundan 1,5 -2 cm içeriden ve yukardan aşağıya 1,5 -2 cm inerek

teyellemeye başlayınız.
 Yaka ucundan 5-6 cm kadar mostraya bolluk veriniz.
 Yaka kenarında teyel alınırken yaka dönüşü ve yaka peto uç arasında düz boy

ipliğin kaymamasına dikkat ediniz.
 Belden aşağı doğru iki ilik arasında mostraya bolluk veriniz.
 Yaka ayağından dönen kısımda bolluk vererek verev ektrafor dikişini

uygulayınız.
 Yakayı çevirerek yaka ayağı üzerinden düz teyel alınız.
 Yaka çevrilmiş durumda iken yaka ayağının iç tarafından düz teyel alınız.
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 Belden aşağı doğru bedeni içe doğru hafif kıvırarak etek ucuna kadar mostra
üzerinden teyel alınız. Bu işlem ile ceket ön ucunun vücut üzerinde düzgün
durması sağlayınız.

 Ayrıca mostra parçasının içte kalan kenarında beden üzerinde çekme yapmaması
için rahat ve hafif bolluk oluşturunuz.

 Mostranın iç kenarından belden yukarı ve belden aşağı doğru düz teyel alınız.
 İç cepleri düzgün bir şekilde ceket üzerinde yerlerine teyelleyiniz.
 Mostrayı ve iç cepleri tela üzerine çatma dikişi ile tutturunuz.
 İki ön bedeni aynı şekilde tamamlayınız. Verilen bollukları ütü ile yediriniz.
 İlk ilik başladığı noktadan (yaka ayağından) yukarı doğru mostranın dikiş payı

1mm dışta kalacak şekilde teyelleyiniz.
 İlk ilik başladığı noktadan aşağı doğru mostranın dikiş payını 1mm içerde

kalacak şekilde teyelleyiniz.
 Kaynatma dikişi ile mostrayı bedene tutturunuz.
 Teyelleri söküp yaka kenarında 3-4 mm içerden punto dikişi yapınız.
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Punto Dikişi Yapılmış Ceketin İçten Görünüşü

 Punto dikişini ilk ilik başlama noktasından yukarı doğru mostra tarafından, aşağı
doğru ise ceket ön tarafından sağlam ve kumaş renginden kaliteli bir iple
yapınız.

 Kofra cebi ve kibrit cebi boyuna uygun, mostra üzerinde punto dikişi yapınız.
 Kambur yardımı ile cekete form ütüsü yapınız.
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1.1.5. Erkek Ceketi Ön Beden Astar Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Ön Beden Astar Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Çift kat astarı masa üzerine seriniz.
 Düz boy ipliğine dikkat edilerek astar üzerine

mostrası takılmış ön bedeni yerleştiriniz.
 Mostra ile astarı üst üste getiriniz.
 Koltuk altına pens payı vererek astarı dikiş paylı

kesiniz.
 Astar üzerinde tespit edilen pens payını makine

ile dikiniz.
 Astarı ütüleyiniz.
 Ön bedeni tersi üstte olacak şekilde masa üzerine

seriniz.
 Astarı ön bedenin üzerine yüzü üstte olacak

şekilde yerleştiriniz.
 Astar ve ön bedenin koltuk altı penslerini karşı

karşıya getiriniz.

 Astarı kalıp ile kesebildiğiniz
gibi sadafodra yapılmış ön beden
üzerinden de kesebilirsiniz.

 Ceket üzerinde astara hafif bolluk vererek yan
pens üzerinden teyel alınız.

 Ön pens üzerinden kibrit cebi ve kofra cebinin
kenarlarından geçecek şekilde teyel alınız.

 Astarı ön bedene teyellerken mutlaka bolluk
veriniz.

 Astarın ön ortasına doğru olan kenarını mostra
üzerine gelecek şekilde ve fazla paylarını içeri
kıvırarak teyelleyiniz.

 Kofra cebi kibrit cebi hizasında astarı kesip
çıtlatınız.

 Astarı cep kenarına uygun şekilde katlayıp
teyelleyiniz.

 Diğer ön bedeni de aynı şekilde
astarlayınız.

 Diz üzerinde ceketi yuvarlatarak
astara hafif bolluk veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön etek ucu astarını bolluk vererek kıvırma
payının üzerine teyelleyiniz.

 Astarı kenarlarından arzuya göre punto dikişi ile
veya baskı dikişi ile cekete tutturunuz.
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Astarlanmış Ceket Ön Bedeni
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1.1.6. Erkek Ceketi Arka Birleştirme ve Astarlama İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Arka Birleştirme, Astarlama İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Arka bedeni sağ ve sol üst üstte iken

boylamasına ikiye katlayınız.
 Vücut özelliğine uygun sırt kemikleri

hizasını ütü ile esnetiniz.

 Arka yan belde biraz esnetme yapınız.
 Parçaları açınız. Ütü ile oluşan kat izlerini

yok ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ceketin arka ve ön bedeninde bel yerini üst
üste getirerek belden aşağıya ve belden
yukarıya doğru teyel alınız. Arka bedende
belden yukarı doğru 1 cm kadar yedirme
yapınız.

 Verilen bollukları ütüde yediriniz.
 Yan dikişleri makine ile dikiniz. Payları

ikiye açarak ütüleyiniz.
 Etek boyunu düzgün çiziniz. Kıvırıp

teyelleyiniz.
 Ceket yüzünden belli olmayacak şekilde

etek ucuna baskı dikiş veya çatma dikişi
yapınız. Ütüleyiniz.

 Astarın arka ortasını makinede dikiniz.
 Kesimde arka ortası dikişinde verdiğiniz

piyako payını (pili payını) ütü ile kat
yapınız.

 Ceketinizi omuz açık iken masa üzerine iç
kısmı üstte olacak şekilde yerleştiriniz.

 Arka astarı ceket üzerine tersi terse gelecek
şekilde yerleştiriniz.

 Arka ve ön beden yan dikişlerinde astara
gerekli rahatlığı veriniz.

 Astarın yan dikişlerini makinede veya
punto dikişi ile elde dikebilirsiniz.

 Astar yan dikişlerini ütüleyiniz.
 Sol ön beden kofra cebi hizasında başlayıp

koltuk altında 4-5 cm aşağıdan geçecek
şekilde arka omuz hizasında vatka payı
vererek arka ortasına kadar teyel alınız.

 Teyeli sağ bedende de tamamlayınız.
 Ön bedende alınmış olan eski teyeli

sökünüz.
 Astar etek ucunu kıvırıp teyelleyiniz.
 Astarı etek ucundan 3 -4 cm yukarıdan ve

ceket içerisinde çekme yapmaması için 2-3
cm bolluk vererek teyelleyiniz.

 Astarı baskı dikişi ile tutturunuz ve
ütüleyiniz.
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Yanları Birleştirilmiş ve Arka Astarı Takılmış Ceket
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Erkek Ceketi Arka Ortası Yırtmaç İşlemleri

 Ceket arka ortasını makine ile dikiniz.
 Yırtmaç boyunda makine ile pekiştirme yapınız. Pekiştirme sonrasında

makinenin iri adımları ile dikime devam ediniz.
 Arka orta dikişini ütü ile ikiye açınız.
 Yırtmaç hizasında dikiş payını sol tarafa doğru ütüleyiniz.
 Kumaşı yırtmaç başlama noktasından 2-3 cm üstten hafif çıtlatınız veya esnetme

yapınız.
 Sol taraftaki yırtmaç payını hristo teyeli ile tutturunuz.
 Ürünün arka bedenini ön beden ile birleştiriniz.
 Ürünün arka astarını birleştiriniz.
 Ürünü ütüleyiniz, etek ucunu ütüleyerek katlayınız.
 Etek ucunu hristo teyeli ile baskı yapınız.
 Yırtmaçta etek ucu köşelerini katlayınız.
 Katlama yaparken payların dışardan görünmemesine ve üstte olacak olan sol

köşenin altından sağ köşenin görünmemesine dikkat ediniz.
 Katlanan payları kaynarizma ve hristo teyeli ile tutturunuz.
 Ürünü astarlı kısım üste gelecek şekilde masa üzerine yerleştiriniz.
 Astarı beden üzerinde düzgün ve hafif yedirmeler yaparak ürüne teyelleyiniz.
 Yırtmaç hizasına gelen arka ortası dikiş payını, ceket sağına gelen yırtmaç

parçasının üzerine tutturunuz.
 Astarı yırtmaç boyuna uygun çıtlatınız.
 Sağ yırtmaç parçasını kaldırarak sol astar parçasını sol yırtmaç parçasına

teyelleyiniz.
 Astarı kumaşa tutturunuz.
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1.1.7. Erkek Ceketi Omuz Kapatma, Vatka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Omuz Kapatma, Vatka Dikimi İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
 Omuz ve kol oyuntusunu tekrar gözden

geçiriniz. Düzgün bir şekilde sol omuzu
yeniden çiziniz. Sağ omuzla
karşılaştırınız.

 Erkeklerde genellikle sağ omuz sol
omuza göre daha düşüktür. Bu özelliği
provada tespit ederek omuz regulasında
dikkate alınız.

 1 cm genişliğinde kesilmiş astarı kol
oyuntu çizgisi üzerine ters taraftan
yerleştiriniz. Astarı gergin tutarak
kumaşa bolluk veriniz. Z teyeli ile
tutturunuz.

 Sırt genişliğine uygun çizilmiş arka kol
oyuntusu çizgisine paralel olarak dikiş
payı tarafından zincir dikişi ile yedirme
yapınız.

 Bollukları ütü ile yediriniz.

 Arka omuz dikişindeki 1,5 cm’ yi
yedirerek ön omuza teyelleyiniz.

 Ütü ile yediriniz. Makine ile dikiniz.

 Omuz dikişinde astar ve telayı
tutturmayınız.

 Telada yaka oyuntusundan omuz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Paylarını ikiye açıp ütüleyiniz.
 Telanın omuz yapısına uygun şekil

almasını sağlayınız.

üzerinde 4-5 cm içeri girerek 4-5 cm
kadar çıtlatınız.

 Beden telasında aynı çıtlatma işlemini
yaka oyuntusundan 6-7 cm içeri girerek
yapınız.

 Vatka yerleştirme payını dikkate alarak
telayı bedene tutturma teyelini omuz
dikişine 10-15 cm bırakarak alınız.

 Ceketin omuz genişliğini ölçünüz.
 Omuz genişliğine uygun olarak 30 -35

cm boyunda yarım daire şeklinde kalıp
hazırlayınız.

 Tahta pamukla hazırlanmış hazır vatka
kullanabilirsiniz.

 Kalıbın kavisli olan kenarından içeri 1.5 -
2 cm kadar paralel çiziniz.

 Her yeni çizginin içerisine paralel çizgiyi
tekrarlayınız.

 Düz kenar sabit kalacak şekilde her
çizgiye uygun küçükten büyüğe doğru
kalıp elde ediniz.

 En büyük kalıptan 2 adet, diğer küçük
boy kalıplardan birer adet tahta pamuk
kesiniz.

 Büyükten küçüğe doğru, düz kenar sabit
kalacak şekilde, tahta pamukları üst üste
yerleştiriniz.

 İkinci büyük parçayı en üste getiriniz.

 En üst ve en altta kullanılan büyük
parçaların kâğıt kısmını dışta tutunuz.
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 Tahta pamukların sırası ile küçülen
tarafını altta, büyüyen tarafını üstte
tutunuz.

 Vatkayı ortadan başlayarak döndürerek
sağına ve soluna doğru işleyiniz.

 Vatkayı omuz şekline göre ütüleyip
kenarlarını düzeltiniz.

 Vatkanın kol oyuntusu ve omuz şekline
uyum sağlaması için düz kenarının orta
kısmını 1.5 -2 cm içeri doğru keserek
düzeltiniz.

 Vatkanın düz kenarını omuz genişliğinden 3 cm dışa getirerek yarıdan 1cm
fazlası arka tarafta kalacak şekilde astarla tela arasında omuz dikişi üzerine
yerleştiriniz.

 Vatka bu hâlde iken adi klapa işleyerek telaya tutturunuz.
 Ön astarı omuzda vatkaya yerleştiriniz.
 Omuz duruş şekline göre vatkayı kol takma çizgisine paralel 4-5cm içeriden

ceket üzerinden kumaşa Z teyeli yapınız.
 4.5 cm genişliğinde verev tela parçası kesiniz.( İskonfiyet)
 Parçayı arka yaka oyuntusuna uygun esnetiniz ve ütüleyiniz.
 Arka yaka oyuntusunda iskonfiyeti astarla kumaş arasına yerleştiriniz.

Omuzlarda ön beden telasına çatma dikişi ile tutturunuz.
 Arka beden astarını omuzda ön beden astarı üzerine kapatınız ve teyelleyiniz.
 Astarı omuzda baskı dikişi ile tutturunuz.
 Ön yaka oyuntusunda telayı ön bedene punto dikişi ile tutturunuz (Mostrayı

tutturmayınız.).
 Arka bedende iskonfiyet ve astarı, yaka oyuntusu dikiş payına punto dikişi ile

tutturunuz.
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1.1.8. Erkek Ceketi Arka Yaka Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Arka Yaka Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Provalı ve omuzları kapatılmış ceket
üzerinde arka alt yakayı takmak için yaka
çevresini çiziniz.  Çizgi üzerinde yaka kalıbını kontrol

ediniz. Kalıp üzerinde dikiş paylarını
veriniz.

 Erkek ceketi dikiminde yaka kalıbını
mostra çalışmasından sonra çizim yolu
ile elde edebilirsiniz.

 Arka yaka ayağının bedenle kesiştiği
noktalı çizgiyi, tela üzerinde düz boy
iplik doğrultusuna getirerek kesiniz.

 Mostra ve omuz dikişi tamamlanmış ceket
üzerinde yaka çizimi yapınız.

 Erkek ceketi yaka çizimini tekrarlayınız.
 Çizimi tela üzerinde yapabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Arka yaka telası üzerine çizimdeki
işaretleri geçiriniz (yaka ayağı, dikiş payı
vb.).

 Telayı ceket üzerinde boyun çevresine
teyelleyiniz.

 Yakayı şekline göre kıvırarak yakanın
rahat olup olmadığını kontrol ediniz.

 Arka yaka çalışmasında yaka telası
kullanınız.

 Arka alt yakayı astardan kesiniz.
 Yaka telasını kesiniz.
 Yaka ayağının geldiği yeri ve yakanın

makinede işlenecek yerlerini kontrol
ediniz. İşaretleyiniz.

 Tüm işaretleri tela üzerine geçiriniz.

 Arka yaka arka ortasını birleştiriniz.
 Yakanın bedene takılan kenarında astar

dikiş payını tela üzerine doğru ütüleyerek
katlayınız.

 Arka alt yakada tela ve astarın arka
ortasını verev kesiniz.

 Telanın dış kenarına dikiş payı vererek
kesiniz.

 Dirili astar ile yaka telası arasında
kullanınız.

 Astar tarafından yaka ayağı ve modele
uygun makine dikişi ile yakanın içini
doldurunuz.

 Yakanın bedene takılan kenarını ütü ile
hafif esnetiniz.

 Arka yakanın dışta kalan tarafını yarım
daire şekline uygun yaka ayağına kadar
ütü ile esnetiniz.
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 Yaka ayağını 2.5 cm’ den katlayarak
yakayı içe doğru kavisle ütüleyiniz.

 Arkası uzun ve kambur vücut özelliğinde
arka yaka ayağını 3 cm’ den
kıvırabilirsiniz.

 Arkası kısa ve omzu yüksek vücut
özelliklerinde yakayı daha az kavisli
ütüleyiniz.

 Yakanın arka ortasını ceketin arka ortasına
yerleştirerek yakanın şekline göre mostra
parçasına tutmayacak şekilde verev teyelle
tutturunuz.

 Yakanın düzgünlüğünü manken veya kişi
üzerinde kontrol ediniz.

 Ceketi kişiye giydiriniz. Ön ortasını
karşılıklı getirerek iğneleyiniz.

 Yaka ile birlikte ceketin duruşuna
bakınız. Hatalar varsa, ayna karşısında
izleyiniz ve tespit ediniz.

 Tek taraflı omuz düşüklüğü var ise düşük
olan omzu tespit ediniz. Arka bedeni
kontrol ediniz.

 Kol duruşunu bozmadan işaretini alınız.
 Yaka ayağının kişi üzerinde gömlek

yakasından 1 cm aşağıda olmasını
kontrol ediniz.

 Yaka beden üzerinde potluklar
oluşturmuş ise sökerek yeniden takınız,



36

rahat bir duruş sağlayınız.

 Yakayı bedene kaynatma dikişi ile
tutturunuz (Mostrayı tuturmayınız.).

 Yakayı göğüs yastığı yardımı ile
ütüleyiniz.

 Sol yaka üzerinde yakanın dış kenarını
çiziniz.

 Telada çizgi dışında kalan fazla payları
kesiniz.

 Sol yakayı sağ tarafa geçirip kontrol
ediniz.

 Teladaki fazlalıkları kesiniz.

 Arka yakanın sağ ve sol peto uçlarında
kalınlık yapmadan eşit şekilde düzgün
görüntü sağlayınız.

 Arka yakanın bedenle birleştiği çizgiyi
beden mostrasına geçiriniz.

 Bu çizgiden mostraya 1 cm dikiş payı
veriniz.

 Fazla payları kesiniz. Mostra payını peto
ucun devamı olarak düzgün bir görüntü
ile kıvırınız, teyelleyiniz ve baskı
yapınız.
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 Yaka çevresinde astara 1 cm pay bırakarak
fazlalıkları kesiniz.
 Astar paylarını içe kıvırıp iğne

ardı ile telaya tutturunuz.



38

1.1.9. Erkek Ceketi Kol Dikimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Kol Dikim İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

Regula edilmiş ön bedeni kol kumaşı
üzerine yerleştiriniz.

 Kumaş kareli ise kol kesimini ceket
provasından sonra yapınız.

 Regula edilmiş ön bedeni, kol kumaşı
üzerine kareleri üst üste getirerek
yerleştiriniz.

 Dış kol kalıbının üst orta noktasını, ön
omuz dikişi hizasından 2 cm aşağıya
getiriniz.

 Kol kalıbını kumaşa yerleştiriniz.

Dış kol kalıbını kumaşa yerleştirirken ön
tarafta kol boyundaki köşeleri aynı boy
ipliği üzerine getiriniz.

Üst kol ön boyda, 3.5-4 cm içeriden
çizerek bol teyel alınız.

Üst kolda bol teyelin önündeki payı
esnetiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Kesilmiş kol parçalarını nemlendirerek
ütüleyiniz.
İç kol dikişini 0.5 cm veya bir makine

ayağı genişliğinde makinede dikiniz.
Teyelleri söküp payları ikiye açarak

ütüleyiniz.

Kolun normal duruşunu kontrol ediniz.

Üst kol üzerinde normal duruş şekline
göre kol ağzı ve dirsek çizgisini düzgün
çiziniz.

Provada alınan kol boyu ölçüsüne göre
kolu yeniden çiziniz.
Kol ağzı genişliğini beden özelliğine

göre 14 – 15 – 16 cm olarak alınız.
Yırtmaç boyunu 8 – 10 cm olarak alınız.
Kol yırtmacı çalışmasını tamamlayınız.
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Kol astarını kesiniz.

Kol astarını kalıp ile kesebileceğiniz gibi
kol çalışması sırasında dikiş
tamamlanmadan kolun şekline uygun
olması için sonradan da kesebilirsiniz.

 Ceketin koltuk oyuntu çevresini ölçünüz.

Koltuk oyuntu çevresi + 3 cm’ yi kol üst
çevresinde dış koldan başlayıp alt kola
doğru ölçünüz.

Bu ölçüye göre dirsek çizgisini
yırtmaçtan başlayıp yeniden çiziniz.
Teyelleyiniz. Makinede dikiniz.
Dikiş payını yırtmaç üzerinde bir miktar

yana yatırınız. Üst tarafta ikiye açarak
ütüleyiniz.
Yırtmacın üst kenarını alta geçmeyecek
şekilde iğne ardı ile tutturunuz.
Kol astarının makinesini çekiniz.

Paylarını ikiye açıp ütüleyiniz.

Kolun tersinden önde bol teyel hizasına
astarın ön kol dikişini getiriniz.
Dirsek dikişinin dikiş paylarını yüz yüze

getiriniz. Astarla kumaşın dikiş
paylarının bir bölümüne bol teyel alınız.
Astarı yüzüne çeviriniz. Kolu dirsekten

katlayarak kol ağzında astarın geleceği
yeri belirleyiniz.
Payları katlayarak teyelleyiniz. Baskı

dikişi ile tutturunuz.



41

Kolu yüzüne çeviriniz.

Kol takılırken astarın engel olmaması
için kol ve astarı tepede bir miktar çatma
dikişi ile tutturunuz.
Kolu ütüleyiniz.
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1.1.10. Erkek Ceketi Kolunu Bedene Takma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Kolunu Bedene Takma İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

Ceket kol oyuntu yüksekliğini ölçünüz.

 Ceket bedenini, elle giyilmiş gibi
tutunuz, mezürü omuz başından 1 cm
yukarıdan tutunuz ve kavadoraya
(beden çizgisine ) kadar ölçünüz.

Bu ölçüyü kol üzerinde kubbeden aşağıya
doğru işaretleyiniz.

Bulduğunuz noktadan dirsek çizgisine
paralel çiziniz.
Çizginin iç kol içerisinde ortasını

bulunuz.
Orta noktadan 1 cm yukarı işaretleyiniz.
Cetvel yardımı ile kol oyuntusunu şekle

uygun olarak tamamlayınız.
Ceketin kol oyuntusunu bu çizgiden

kesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Yan pensten kol oyuntusu çizgisi üzerinde
2 – 2.5 cm işaretleyiniz.
Kolun iç dikişini bu işarete getirerek

teyellemeye başlayınız.

 Koltuk altını gelişine göre teyelleyiniz.

Kol kontrolünde provada normal duruşta
alınan kol işaretine dikkat ediniz.

Ceket içinde elinizin parmaklarını
açarak omuz duruşu sağlayınız ve kolun
düzgünlüğü kontrol ediniz.
Ön bedende dikiş payının başladığı

yerden arka dikişin geldiği yere kadar
kolda yedirme yaparak teyelleyiniz.
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Payları ceketin tersinde kol tarafından
ütünün ucu ile yediriniz.
Ceketi kol yaka provası yapınız.

Kontrol doğru ve kol düzgün
takılmışise, ikinci teyeli alınız.
İkinci kolu da aynı sistemle takınız ve

kontrol ediniz.

Kol Yaka Provasına Hazırlanmış Ceket Modelleri
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1.1.11. Erkek Ceketi Kol Yaka Prova İşlemleri

 Ceketi kişi üzerine giydiriniz.
 Vücut üzerinde normal duruşu kontrol ediniz.
 Kolun kişi üzerinde duruşunu kontrol ediniz.
 Godelerin düzgünlüğüne ve kolun omuzda potluk yapıp yapmadığına bakınız.

 Düzgün bir çalışma sonunda kol provasında hata çıkmayacaktır.
 Cekette hata varsa, söküp yeniden düzeltme yapınız.
 Bollukları ütü ile yediriniz.
 Kol makinelerini çekiniz.
 Kolların teyelini sökünüz.
 Telayı ön beden üzerinde, ceketin yüzünden ve koltuk altından başlayarak kol

dikişinin dibinden verev teyel yaparak omuza kadar teyelleyiniz.
 Vatkayı, arkada gelişine göre potluk yapmayacak şekilde kola tutturup telaya

arka tarafta devam ediniz.
 Ceketin tersinde astarı, bedene rahatına yatırınız, gerekli bollukları vererek

omuza kadar koltuk altından başlayıp kol dikişinin dibinden verev teyelle
tutturunuz.

 Arka astarı koltuk altından başlayıp sırt genişliğinde pili veya yedirme yaparak
rahatına gelecek şekilde önde olduğu gibi teyelleyiniz.

 Kolun iç tarafında payları tela ve astar birbirini tutacak şekilde elde makine
dikişi yapınız.

 Tela, vatka ve astarın kolun dikiş payında dışarıya çıkan fazlalıklarını kesiniz.
 Kol çevresinde bedene verilen bollukları ütüleyiniz.
 Ceketi yüzüne çevirip kolun düzgünlüğünü ve paylarının duruşunu kontrol

ediniz.
 Ceket kol dikişi düzgün ise kola fitil takınız.
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1.1.11. Erkek Ceketi Arka Yaka Mostrası ve Kola Fitil Takma

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Arka Yaka Mostrası ve Kola Fitil Takma İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler
Alt yakanın mostra parçasını kesiniz.

Arka yaka mostrasının arka ortasını
düz boy iplik ve kumaş katı olarak
kesiniz.
Arka yakanın mostra parçasında uzun

kenarları yaka şekline göre esneterek
ütüleyiniz.

Yaka ayağından 1 cm alttan teyel alınız.
Yakanın beden tarafında olan bölümünde 1 cm

dikiş payı bırakarak fazlasını kesiniz, içe
kıvırıp teyelleyiniz.

Mostra parçasını desen, en ve boy
ipliklerine dikkat ederek alt yaka
üzerine yerleştiriniz.
Yaka ayağından (yaka kat yeri )1 cm

yukarıda mostrayı alt yakaya teyelle
tutturunuz.
Yakanın dış kenarından yaka

dönüşüne uygun, mostraya hafif
bolluk vererek verev ekstrafor dikişi
şeklinde teyel alınız.
Yaka mostrasını kaynatma dikişi ile

tutturunuz.

Yaka kenarında dikiş paylarının 1 cm’ den
fazlasını kesiniz. İçe katlayıp beden
mostrasında olduğu gibi yaka kenarından 1
mm dışa kaydırarak teyelleyiniz.

Yaka kenarında düzgünlük sağlayınız.

Yaka peto uçtaki payı dışa doğru katlayıp
teyelleyiniz.

Katladığınız payın dıştan görümesini
engelleyiniz.
Katladığınız payı yakaya tutturunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Ütü ile yakaya şekil veriniz.

Yaka uçlarının eşit olmasına dikkat
ediniz.

Askılık yapmak için astardan 2 cm
genişliğinde ve 6 cm uzunluğunda parça
kesiniz.
Kenarlarını 0.5 cm’ den içine kıvırınız.
Tekrar ortadan ikiye katlayınız.
Üzerinden makine çekiniz veya çatma dikişi ile

tutturunuz.
Askılığın ortasını arka yaka ortasına getirerek

kenarlarını kıvırıp yaka mostrasına tutturunuz.
Kenarlarına birit atınız.

Fitilin kat yeri dikiş payı hizasına gelecek
şekilde kol tarafında yerleştiriniz.
Önde dikiş payının başladığı yerden fitilin

kenarından 1 cm aşağıdan makine dikişinin
üzerine gelecek şekilde iğne ardı yaparak paya
tutturunuz.
Fazla payları içeri kıvırarak teyelleyiniz.

Fitilin tutturma işlemine arka kolda
dirsek dikişini 1 cm geçecek şekilde
devam ediniz.
Astarı beden üzerine tuttururken kol

ön dikişinden arka dirsek dikişi
arasında yedirme yapınız. Kol altında
ise makine dikişinin dibine kadar
astara çekme yapmayacak şekilde
rahatlık veriniz.

Kol duruşunu kontrol ediniz.
Duruş düzgün ise kol astarını bedene

teyelleyiniz.

İki kat iplik kullanarak kol astarını
baskı dikişi ile bedene tutturunuz.
Teyelleri sökünüz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Ceketi provaya doğru hazırladınız mı?
2 Ceket provasında dikkat edilecek noktaları doğru belirlediniz mi?

3 Provada hataları veya eksiklikleri tespit ettiniz mi?

4
Provada vücut özelliğine göre düzeltmeleri yaptınız mı? Gerekli
ölçüleri aldınız mı?

5 Ceketteki düzeltmeler için karşılaştırma işlemlerini doğru yaptınız
mı?

6 Yakayı modele ve ölçülere uygun düzgün çizdiniz mi?

7
Karşılaştırma sonuçlarına göre yaka kenarında oya çekme veya
telalama işlemi yaptınız mı?

8 Korfa kibrit cebi işlemlerini doğru ve düzgün yaptınız mı?
9 Ceket yan cep çalışmalarını düzgün yaptınız mı?

10
Mostranın gerekli yerlerine yedirme ve esnetme yaptıktan sonra
mostrayı cekete düzgün taktınız mı?

11 Mostrayı uygun dikiş teknikleri ile cekete düzgün tutturdunuz mu?
12 Ceket ön bedenine çekme ve sarkma yapmadan astar taktınız mı?
13 Ceket arka bedenine sigolama (esnetme, yedirme ) yaptınız mı?

14 Ceketin arka bedenini düzgün astarladınız mı?
15 Vatkayı vücut özelliğine göre hazırlayıp cekete taktınız mı?
16 Ceket üzerinde arka yaka kalıbını kontrol ettiniz mi?
17 Arka yakayı modele ve vücut özelliğine göre hazırladınız mı?

18
Kolda; esnetme, yedirme, yırtmaç ve astarlama işlemlerini doğru
yaptınız mı?

19 Kolu bedene takıp kontrol ettiniz mi?
20 Ceket kol yaka provasında netlik sağladınız mı?
21 Kol yaka provasında hatalar varsa düzeltme yaptınız mı?
22 Arka yaka mostrasını hazırlayıp cekete düzgün taktınız mı?
23 Kol makine dikişini düzgün yaptınız mı?
24 Ceket iç dikişlerini düzgün tamamladınız mı?
25 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
26 İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz var ise öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında erkek ceketi
son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

Erkek ceketi üretimi yapan bir işletmeye giderek son ütü ve son kontrol üretim
aşamalarını inceleyiniz. İncelediğiniz erkek ceketi son ütü ve kontrolünde yapılan işlemleri
dikkatlice gözlemleyiniz.

Sektörde yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.
Arkadaşlarınızın araştırmalarının sonuçları ile kendi sonuçlarınızı karşılaştırınız.
Araştırmalarınızın ortak yönlerini ve farklılıklarını sebepleriyle birlikte tartışınız.

2. ERKEK CEKETİ SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Erkek Ceketi İlik, Düğme, Son Ütüleme İşlemleri
UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi İlik, Düğme, Son Ütüleme İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Ceket üzerinde ilik yerini tespit ediniz.

 İlk ilik yerini yaka ayağının başladığı
yerden tespit ediniz.

 İlik ve düğmenin ilk kullanıldığı
zamanlarda düğme sol tarafta, ilik sağ
tarafta uygulanmış, sonraları Orta Çağ’
da erkekler çok kılıç kullandıkları için
erkek ceketlerinde düğmeleri sağa
dikmek adet olmuş; böylece erkekler
gerektiği zaman sol eli ile düğmeleri
açarken sağ eli ile kılıcını
kullanabilmişler. O günlerden kalma
alışkanlıkla erkeklerde sol tarafta ilik
açılır. Sağ tarafta düğme dikilir.

 Yaka ayağının başladığı ceket
kenarından içeri 1.5 – 2 cm giriniz.

 Bulduğunuz noktadan içeri doğru
düğme çapı + 2 – 3 mm ilik boyunu
tespit ediniz.

 Model özelliğine uygun olarak ikinci
iliği 9 – 11 cm aşağıdan tespit ediniz.

 İliğin başlayacağı noktayı ilik zımbası ile
deliniz veya makasın sivri ucunu iliğin
başladığı noktaya bastırınız.

 İliğin bitimine kadar iliği düz kesiniz.
 İliğin içerisinde kalınlık yapmaması için

çevresinde bulunan telayı 2 mm’ den
kesiniz.

 İliğin etrafına sürfile yapınız.

 Birit yapılacak taraftan ilik kenarına
pasayı yeleştiriniz.

 Pasayı gergin tutarak birit yapılacak
taraftan iliği örmeye başlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İğneye kumaş rengine uygun kordonet
takınız.

 Kordonete düğüm atmadan birit yapılacak
tarafta iki kumaş arasında iplik ucunu
saklayarak iğneyi kesilen iç kısımdan
batırıp 2 – 3 mm içten çıkarınız.

 İlik kenarında ilmek oluşması için iğne
arkasında takılı ipliği iğne ucunda alttan
geçiriniz.

 İğneyi iç tarafa doğru çekerek ilmekleri
kesik kenar üzerinde sıkıştırınız.

 İlmekler yan yana gelecek şekilde iliği
örünüz.

 İliğin yuvarlak tarafında iğne dışta
seyrek batırılmalı, ilmekler içeride sık
sık olmalıdır.

 Örme işlemi tamamlandıktan sonra pasayı
iliğin tersine çekiniz.

 İliğin düz köşesine birit atınız. Biritleri
önce düzden sonra tersten örünüz.

 Ceket üzerinde bulunan yaka ayağı hariç,
bütün teyelleri temizleyiniz.

 Ceket üzerinde göğüs bombelerini kol
yastığı, ayaklı göğüs yastığı (eşek),
kambur yardımı ile ve ütü bezi kullanarak
ütüleyiniz.  Ceket dikiminde verilen ütü formunu

bozmadan vücut özelliğine uygun olarak
büyük göğüs yastığı yardımı ile ceketin
yüzünden ütü bezi kullanarak ütüleyiniz.
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 Ceket üzerinde bulunan teyel izlerini yok
ediniz.

 Yakayı göğüs yastığı üzerinde şekline
uygun ütüleyiniz.

 Yaka ayağından yakayı bir miktar ütü ile
kırınız.

 Ceket ön etek ucunu vücut duruş şekline
uygun göğüs yastığı üzerinde ütüleyiniz.

 Kola, kol yastığı geçiriniz.
 Kol tahtasında kolu çevirerek ütü bezi ile

ütüleyiniz.

 Omuzda ve kolda netlik sağlayınız.

 Ceketi genel görünüşü ile kontrol ediniz.  Yaka ayağında bulunan teyeli sökünüz.



53

 Ütülenmesi uygun olan yerleri ceket
formunu bozmadan ütüleyiniz.

 Ceketin sağ ve sol ön bedenini üst üste
getiriniz.

 Yaka ve etek uçlarını bir tutunuz.
 İlik açılan yerlere düğme dikmek için

işaret koyunuz.
 Kruvaze ceketlerde ilik açılmadan

kullanılan süs düğmeleri için ayrıca
düğme dikme yeri tespit ediniz.

 Birçok giyim eşyasının kavuşturulması
ya da süslenmesi için üzerine dikilen
çeşitli şekil ve yapıdaki araçlara düğme
denir. Bunlar sedef, fil dişi, tahta, deri,
cam, plastik, metal gibi malzemelerden
yapılır.

 İğneye tek veya çift kat iplik geçiriniz.
 Düğme dikilecek yerin altında ipliği

tutturarak iğneyi yüz tarafa çıkarınız.
 İğneyi düğme deliğinin birinden geçiriniz.
 Düğmenin diğer deliğine batmadan

düğmenin altına kibrit çöpü veya iğne
koyunuz.

 Toplu iğne veya kibrit çöpü düğmenin
sıkı dikilip iliklenince kumaşta potluk
yapmaması için kullanılır. Kumaş
kalınlaştıkça düğme ayağı daha uzun
bırakılır.

 İğne veya kibrit çöpü, düğme ile kumaş
arasında kalacak şekilde iğneyi düğmenin
diğer deliğinden batırınız. Kumaşın
altından çıkarınız.

 Aynı işlemi birkaç defa tekrarlayınız.

 Konulan kibrit çöpü veya iğneyi çekiniz.
 Düğme ile kumaş arasında oluşan iplik

bolluğunu sarınız.
 İğneyi alta geçirip altta oluşan dağınık

iplerin üzerinden ilik biriti gibi sarınız.
 İpin ucunu sıkıca tutturduktan sonra

koparınız.

 Düğme dikiminde iğne kumaşa aynı
yerden batırılır ve çıkarılırsa kumaş
üzerinde görüntü daha düzgün olur.

 Palto veya kalın kumaşlarda düğmenin
sağlam olması ve ipin kumaşa zarar
vermemesi için kumaşın altına küçük bir
düğme koyunuz, bu düğmeyi üst düğme
ile birlikte dikiniz.
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 Ayrıca kruvaze ceketlerde içeriden
iliklenebilmesi için sol tarafta cep
tarafındaki düğme altına ikinci bir düğme
dikiniz.

 Düğme delik özelliğine göre değişik
şekillerde dikilir.

 Kolda, kol yırtmacı kenarından içeri 1.5
cm kol boyundan yukarı doğru 3 cm
çıkarak ilk düğme yerini tespit ediniz.

 İkinci düğme yeri için 1.5 cm yukarı
çıkınız.

 İsteğe bağlı olarak kol yırtmacına ilik
açılabilir.

 Tespit edilen düğme yerlerine ayaksız
olarak düğme dikiniz.

 Kolda model özelliğine göre 2 ve daha
fazla sayıda düğme dikilebilir.



55

2.2. Erkek Ceketi Son Kontrol İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

Erkek Ceketi Son Kontrol İşlemleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Bitmiş erkek ceketinin yakasını kontrol
ediniz.

 Yaka uçlarının eşitliğini kontrol ediniz.
 Yaka kenarlarının netliğini kontrol ediniz.
 Yakanın dönüşünün rahatlığını kontrol

ediniz.
 Yakanın kişi üzerinde duruşunu kontrol

ediniz.
 Yaka kenarında dikişlerin görünüşünü

kontrol ediniz.

 Bitmiş erkek ceketinin kolunu kontrol
ediniz.

 Ceket kolunun yedirmelerini kontrol
ediniz.

 Ceket kolunda ütüleme hatalarının olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kolun kişi üzerinde duruşunu kontrol
ediniz.

 Kol boyunu kontrol ediniz.
 Kol genişliğini kontrol ediniz.

 Bitmiş erkek ceketinin astarını kontrol
ediniz.

 Astarın çekme yapıp yapmadığını kontrol
ediniz.

 Astarın sarkma yapıp yapmadığını kontrol
ediniz.

 Astarda leke olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Astar dikişlerinin eksiklerini kontrol
ediniz.

 Teyellerin temizliğini kontrol ediniz.

 Bitmiş erkek ceketinin ilik düğmelerini
kontrol ediniz.

 İlik yerlerini ve ilik sayılarını kontrol
ediniz.

 Düğme yerlerini ve sayılarını kontrol
ediniz.

 Düğmelerin dikişini kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Bitmiş erkek ceketinin dikişlerini kontrol
ediniz.

 Dikimde kullanılan teyel ipliklerinin
temizliğini kontrol ediniz.

 Kol, yaka, sason, baskı dikişlerinin
sağlamlığı ve netliğini kontrol ediniz.

 Bitmiş erkek ceketinin ütüsünü kontrol
ediniz.

 Ön bedende ütü formunu kontrol ediniz.
 Yakada ütü formunu kontrol ediniz.
 Kolda ütü formunu kontrol ediniz.
 Ceketin genelinde ütü hataları veya ütü ile

oluşabilecek lekeleri kontrol ediniz.
 Tespit edilen hata ve eksikleri gideriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Cekette ilik yerlerini doğru tespit ettiniz mi?

2 Pasalı iliği düzgün açtınız mı?

3 Ceketin ön bedenini formuna uygun ütülediniz mi?

4 Ceketin yakasını formuna uygun ütülediniz mi?

5 Ceketin kolunu formuna uygun ütülediniz mi?

6 Ceketin astarını lekelemeden ütülediniz mi?

7
Kumaşta sararma ve parlatma yapmadan ütüleme işlemini
yaptınız mı?

8 Cekette düğme yerlerini doğru tespit ettiniz mi?

9 Düğmeleri yerine ve modele uygun diktiniz mi?

10 Bitmiş erkek ceketinin yakasını kontrol ettiniz mi?

11
Bitmiş erkek ceketinin kolunu kontrol edip olumlu veya
olumsuz eleştiriler yaptınız mı?

12
Bitmiş erkek ceketinin astarını kontrol edip olumlu veya
olumsuz eleştiriler yaptınız mı?

13
Bitmiş erkek ceketinin ilik ve düğmelerini kontrol edip
olumlu veya olumsuz eleştiriler yaptınız mı?

14
Bitmiş erkek ceketinin dikişlerini kontrol edip olumlu veya
olumsuz eleştiriler yaptınız mı?

15
Bitmiş erkek ceketinin son ütüsünü kontrol edip olumlu veya
olumsuz eleştiriler yaptınız mı?

16 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

17 İşinizi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Yukarıda verilen;

 Modelin analizini hazırlayınız.
 Dikim planını oluşturunuz.
 Kalite niteliklerini oluşturunuz.
 Ürünü dikiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

KONTROL LİSTESİ

Modül değerlendirmede yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değişerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Model analizini doğru yaptınız mı?

2 Dikim planını modele uygun hazırladınız mı?

3 Ürünü dikim planına uygun hazırladınız mı?

4 Kalite niteliklerini ceket modeline uygun belirlediniz mi?

5 Ürünü kalite niteliklerine uygun değerlendirdiniz mi?

6 İşinizi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz var ise modüle dönerek işlemi
tekrarlayınız.

Öğrenme faaliyetleri ve modül değerlendirmede istenen çalışmaları başarı ile
tamamladıysanız, öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçebilirsiniz.
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