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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD216

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri Giyim

MODÜLÜN ADI Erkek Deri Yelek Dikimi -III

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; deri erkek yeleği kesimi, deri erkek yeleği dikim
işlemleri ve deri erkek yeleği son ütü ve son kontrol işlemleri
ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Deri erkek yeleği dikimi I-II modüllerini başarmış olmak.

YETERLİK Deri erkek yeleği dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
erkek yeleği üretimini yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Deri erkek yeleği kesimini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.

2. Deri erkek yeleği dikim işlemlerini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.

3. Deri erkek yeleği son ütü ve son kontrol işlemlerini
tekniğine uygun yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Teknik kesim ve dikim için kesilmiş deri, tela, deri düz dikiş
makinesi, iplik, iğne, gümüş kalem, makas, kesim bıçağı,
masat, modelin kesilmiş parçaları, solüsyon, fırça, çekiç,
mezura

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyetinden sonra hazırlanan ölçme araçlarıyla
kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçlarıyla modülde kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Genellikle ceket içine giyilen kolsuz ve kısa giysiye yelek diyoruz. Erkek giyiminde
“yelek” takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor
giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum
için değişik modellerde üretilebilen yelek; deriden, örmeye kadar her tür kumaştan
hazırlanabilmektedir.

Deri konfeksiyonun ana ham maddesini oluşturan deri, standart ve her zaman
ihtiyaçlara uygun olarak hazır bulunmadığından ham maddenin talepler doğrultusunda
hazırlanması da deri konfeksiyonda önemli bir üretim aşaması olmaktadır.

Deri konfeksiyon sektöründe üretimde kullanılan teçhizatın yeniliği ve kalitesi ürünün
kalitesini ve genel olarak verimliliği etkilediğinden üretim teknolojisinde meydana gelen
değişiklikleri yakından takip edilmelidir. Türk deri konfeksiyon sektöründe kullanılan
teknoloji rakip ülkelerin birçoğuna göre ileri durumdadır.

Erkek deri yelek dikimi -III modülünde; deri kesimini, dikimini, son ütü ve son
kontrollerini uygulayacaksınız. Böylece modülde verilen örnek yelek üretimi yardımı ile çok
farklı modellerde yelek üretimi yapma şansına sahip olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgi ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında deri erkek yeleği kesimini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Deri erkek yeleği kesiminde kullanılan deri çeşitlerini, deri konfeksiyon
işletmelerine giderek bir dosya hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DERİDE ERKEK YELEĞİ KESİMİ
YAPMAK

1.1. Model Analiz İşlemleri

Kesim için model analizi yaparken deri erkek yeleği model özelliği değerlendirilir,
hazırlanmış kalıpların parça sayılarının tam ve doğru olduğu kontrol edilir. Kullanılacak ana
ve yardımcı malzemenin renk ve desen özellikleri değerlendirilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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MODEL ANALİZİ

FİRMA ADI: BEDEN NO:50
SAYFA NU.

ÜRÜN: Deri Erkek
Yeleği

TARİH: SEZON:

1 Omuzdan Boy 62

2 Arka Boy 61

3 Ön Pens Boyu 25

4
Ön beden Genişliği
1/2

29

5
Arka beden
genişliği 1/2

28.5

6 Cep boyu 12

7 Cep genişliği 3.5

8 Kemer genişliği 2

9 Kemer boyu 32

10 Omuz genişliği 12

11 Sırt genişliği 37

Ölçüler cm
cinsinden
verilmiştir.

PARÇA LİSTESİ

Kumaş

—Ön beden: 2 ad
—Arka beden:2 ad
—Klapa: 2 ad

Astar

—Ön beden:2 ad
—Alt parça:2 ad
—Cep torbası:4 ad
—Cep:2 ad
—Arka kemer:2 ad

Tela Alınacak Malzemeler

—Ön beden:2 ad Deri
—Klapa: 2 ad Astar
—Alt parça: 2 ad Tela

—Cep:2 ad
—Düğme: 4 ad.
—Marka etiketi: 1 ad
—Beden etiketi: 1 ad.

GRAFİK ÇİZİM MODEL ANALİZİ

Ön beden pensli V yakalı 2 peto cep li, 4
düğmeli
Arka beden astarlı ve kemerli
Ön ve arka etek ucu sivri
Ön beden ve klapa telalı
Çevre dikişleri çıma

Dikiş Payları
Bütün dikiş payları: 1 cm
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1.2. Kalite Niteliklerini Belirleme İşlemleri

Kalite nitelikleri formunda dikişlerin ya da yelek üzerinde yapılan çalışmaların olması
gereken ölçüleri ve toleransları verilir. Bu formdaki ölçülere göre ürünlerin kalite kontrolü
yapılır

Kalite Nitelikleri

Ürün: Deri erkek yeleği
İşlem Basamağı:
Çalışma Aracı: Sanayi tipi deri makinesi, ütü, pres

Kalite Niteliği Model 1

Tolerans (mm)
Tanımlama Std (mm)

+ -

Pens boyu 250 1 1

Yaka formu 0 1 1

Klapa formu 0 1 1

Ön etek ucu sivriliği 110 2 2

Arka etek ucu sivriliği 60 2 2

Cep boyu 120 1 1

Cep genişliği 35 0 0

Kemer formu 0 1 1

Astarı bedene yerleştirme 0 1 1

Yan dikişlerin eşitliği 245 2 2

Omuz dikişlerinin eşitliği 120 2 2

Sağlamlaştırma boyu
 Dikiş başlangıcı
 Dikiş sonu

5 1 1

Çıma dikişleri 1 0 0

Tulum çevirme 0 1 1

İlik mesafelerinin uygunluğu 20 0 0

Düğme dikimi 0 0 0

ÇALIŞAN TARİH SAYFA

KONTROL EDİLDİ. TARİH SONRAKİ SAYFA
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1.3. Asgari Çalışma Talimatını Hazırlama İşlemleri

 Yaka ortadan ikiye katlandığında iki tarafında düzgün ve eşit çalışılmasına
dikkat edilmelidir.

 İç dikişlerde dikiş sıklığı 1cm’de 5 batış, üst dikişlerde 1cm’ de 4 batış
olmalıdır.

 Bütün dikiş başlangıcı ve sonlarında sağlamlaştırma dikişi yapılmalıdır.

 Düzgün bir dikiş için deriye uygun iğne seçilmelidir.

 Bütün çıma dikişleri 1 mm den yapılmalıdır.

 Cepler, etek ucuna paralel, iki kenarı birbirine eşit ve düzgün olmalıdır.

 Ön etek ucu sivrilikleri üst üste konulduğunda iki tarafta düzgün ve birbirine
eşit olmalı

 Marka etiketi arka bedenin astarlı kısmına yaka oyuntusundan 10 cm aşağıya
gelecek şekilde dikilmelidir.

 Beden etiketi sol yan dikişte içten 10cm yukarıda olmalıdır.

 Etiketler kendi renginde iplikle dikilmelidir.

1.4. Erkek Yeleği Kesimi Yapma İşlemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kesim işlemi eğimli, üzeri cam kaplı masada kesim bıçağı kullanılarak yapılır.

İşlem Basamakları Öneriler

 Modelin bütün kalıplarını hazırlayınız.
 Kalıpların sayısını ve doğruluğunu kontrol

ediniz.

 Kesim araç gereçlerini hazırlayınız.

 Kesim bıçağını eğe ve masatla bileyiniz.

 Kesim bıçağı kesime hazır olmalıdır.

 Kullandıkça bıçağın bilenmesi gerektiğini
unutmayınız.

 Kalıpları deriye çok dikkat ederek
yerleştiriniz.

 Derinin pahalı bir malzeme olduğunu
düşünerek kalıpları çok dikkatli ve verimli
kullanınız.

 Derinin bütün kısımları aynı kalitede
değildir. Yeleğin görünen kısımlarında
mutlaka hatasız ve iyi kısımları kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kalıpların kenarlarından kesim bıçağı
yardımı ile kesiniz. Ön bedende cep
yerlerini gümüş kalemle işaretleyiniz.

 Kesim işlemini kalıpları gümüş kalemle
çizerek makasla da yapabilirsiniz.

 Bu yöntemin derinin daha ekonomik
kullanılması için ideal bir yöntem
olduğunu unutmayınız.

 Yeleğin büyük parçaları için başka deri
kullanarak kesim işlemini tamamlayınız.

 Mostra ve küçük parçalar için büyük
parçalardan artan derileri kullanabilirsiniz.

 Bütün parçaları kestiğinizi kontrol ediniz.
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1.5. Astar Kesimi Yapma İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astarı çift en açarak üzerine astar
kalıplarını yerleştiriniz.

 Arka bedenin arka ortasını kumaş katına
yerleştiriniz.

 Düz boy ipliklerine dikkat ederek
kalıpları yerleştiriniz.

 Kalıpları astarlık kumaşın düz boy iplik
(çözgü ipliği) yönüne yerleştirerek çizgi
taşı ile çiziniz.

 Astarlık kumaşlar çok kaygan olduğu
için çizerken ve keserken çok dikkatli
olunuz.

 Arka bedeni kumaş katına yerleştirmeyi
unutmayınız.

 Çizilen yerlerden makasla kesiniz.

 Kesilen parçaları eşleyip doğruluğunu
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Modeli doğru analiz ettiniz mi?

2. Asgari çalışma talimatını modele ve tekniğe uygun belirlediniz
mi?

3. Kalite niteliklerini modele ve tekniğe uygun belirlediniz mi?

4. Yüzey özelliğine göre derinizi tekniğine uygun kesime
hazırladınız mı?

5. Derinin asortisini yaptınız mı?

6. Model ve yüzey özelliğine dikkat ederek kalıpları deriye
ekonomik yerleştirdiniz mi?

7. Kesim araç ve gereçlerini doğru kullandınız mı?

8. Çıt ve cep yerlerini işaretlediniz mi?

9. Yelek deri kesimini tekniğine uygun yaptınız mı?

10. Yelek astar kesimini tekniğine uygun yaptınız mı?

11. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

12. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

13. Araç ve gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda,
uygun ortam sağlandığında deri erkek yeleği dikim işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki mağaza ve vitrinleri dolaşarak yelek modellerini inceleyiniz.
Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DERİ ERKEK YELEĞİ DİKİM
İŞLEMLERİ

2.1. Erkek Yeleği Dikim Planı Hazırlama İşlemleri

Dikim planı, bir ürünün imalatı sırasında izlenen işlemlerin sırasını ve bu işlem
basamaklarında kullanılan makineleri tanımlayan formdur. Bu plana göre mevcut insan gücü
ve araç gereçlerin potansiyeli değerlendirilip minimum iş gücü ile maksimum verimlilik
hedeflenerek üretim bandı oluşturulur.

DİKİM PLANI

Ürün: Erkek deri yelek Tarih:

Hazırlayan: Sezon:

Üretim
Sıra
Nu:

Akış Basamakları Çalışma Aracı
Tahmini
Zaman

Ölçülen
Zaman

1
Mostra ve cep fileto parçalarına tela
yapıştırma

ÜTÜ

2 Etek ve kol mostralarının dikimi DERİ D.M.

3
Birleştirilen mostra parçalarının
dikişlerinin açılması

SOLÜSYON

4 Arka beden parçalarının birleştirilmesi DERİ. D.M.

5
Birleştirilen arka parçalara içe doğru
yatırılarak çıma ve gaze yapılması

DERİ. D.M.

6 Ön bedenlerin birleştirilmesi DERİ. D.M.

7
Ön beden kenarının işaretleme kalıbı
kullanılarak işaretlenmesi

KALIP

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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8
İşaretlenen yerlere 1 cm’lik uya
çekilmesi

UYA

9
İlik ve düğme etkileyecek yerlerin
arkasına tela yapıştırılması

ÜTÜ

10
Ön bedenlerin ön ve etek kısımlarının 1
cm kıvrılması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

11 Cep yerlerinin işaretlenmesi
MEZUR-GÜMÜŞ
KALEM

12
İşaretli cep yerlerinin arkasına tela
yapıştırılması

ÜTÜ

13 İşaretli cep yerlerinin kesilmesi MAKAS

14
Kesilen cep yerlerinin arkaya
yatırılması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

15
Cep filetosuna elyaf yerleştirilerek
ikiye katlanması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

16
Fileto parçalarının cep yerine
yerleştirilmesi

SOLUSYON

17
Ön bedenle fileto parçasının
tutturulması

DERİ D.M.

18 Cep karşılığına cep astarının dikilmesi DERİ D.M.

19
Diğer cep astarının fileto parçasına
dikilmesi

DERİ D.M.

21 Cep torbasının dikilmesi DERİ D.M.

22
Mostra parçalarının kıvrılması ve
yapıştırılması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

23 Ön bedenle ön mostranın yapıştırılması SOLÜSYON

24
Arka bedenin etek kısmına tela
yapıştırılması

ÜTÜ

25
Arka bedenin yaka kısmına uya
yapıştırılması

UYA

26
Arka bedenin yaka kısmının kıvrılıp,
yapıştırılması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

27 Yaka pervazının kıvrılıp yapıştırılması
SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

28
Ön bedenin ve arka bedenin
omuzlardan ve koltuk altlarından
dikilmesi

DERİ D.M.

29
Yaka pervazının yakaya eşitlenerek
dikilmesi

DERİ D.M.

30
Kol pervazının kol etrafına eşitlenerek
dikilmesi

DERİ D.M.

31
Dikilen kol ve yakanın yuvarlak
dönüşlü yerlerin çıtlatılması

MAKAS
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32
Ön beden astarına cep yerinin
işaretlenmesi

MEZÜR

33
İşaretlenen yere astar cebi filetosunun
dikilmesi

DSM

34
Cep karşılığı ile astar torbasının
birleştirilmesi

DSM

35
Astar dikilen fileto parçasının ikiye
kesilmesi

MAKAS

36
Kesilen fileto parçalarının arkaya
yatırılması

SOLUSYON
ÇEKİÇ (MUŞTA)

37
Astar cebi içine fermuar yerleştirilmesi
ve dikilmesi

DSM

38
Astar torbasının cep karşılığına
dikilmesi

DSM

39 Cep torbasının dikilmesi DSM

40
Cep torbasında fazla kalan yerlerin
kesilmesi

MAKAS

41
Ön beden astarları ile astar beden
astarının arasına etiket konarak
birleştirilmesi

DSM

42 Marka etiketinin dikilmesi DSM

43 Yaka ortasına askılığın dikilmesi DSM

44
Ön beden astarı ile mostra ve pervazın
birleştirilmesi

DSM

45
Ön ve arka bedenlerin kenarlarına çift
taraflı bant yapıştırılması

ÇİFT TARAFLI
BANT

46
Deri bedenler ile mostra ve pervazların
çıma ile dikilmesi

DERİ D.M.

47
Tulumlanan bütün kenarlara gaze
çekilmesi

DERİ D.M

48
Ön bedende ilik yerlerinin tespit
edilmesi

MEZÜR

49
İşaretlenen ilik sayısı kadar makinede
ilik açılması

İLİK MAKİNESİ
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2.2. Erkek Yeleği Ayakçılık ve Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kesilmiş mostra ve cep fileto parçalarına
tela yapıştırınız.

 Tela yapıştırma presi kullanmanız
önerilir.

 Eğer yoksa ütü derecesini ayarlayarak
da tela yapıştırılabilirsiniz.

 Tela yapıştırılmış ön, etek ve kol
mostralarını dikiniz.

 Mostralar dikilirken sağ ve sol beden
için olanları karıştırmayınız.

 Dikim işleminde derinin yüz kısımları
birbirlerine bakacak şekilde ve 1 cm den
(veya 1 dikiş ayağı) dikiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



15

 Dikilen mostra parçalarının tersine
yapıştırıcı sürerek dikişleri açınız.

 Dikişler açılırken ayakçılık modülünden
yararlanınız.

 Modelin özelliğine göre arka beden
parçalarını 1 cm dikiş paylı birleştiriniz.

 Birleştirilecek parçaları karıştırmamak
için kesilen arka beden parçalarını
yüzey oluşturacak şekilde yerleştiriniz.

 Arka sağ ve sol simetrik parçaları
birleştiriniz. Son olarak arka robayı dikiniz.
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 Birleştirilen yerler tek tarafa (içe) doğru
yatırılarak çıma ve gaze yapılır.

 Ön bedenleri de arka beden gibi
birleştiriniz.

 Sağ ve sol bedenleri karıştırmadan
dikmek için ayrı ayrı yerleştiriniz.

 Birleştirilen dikişi kol tarafına doğru
yatırınız ve çıma dikişi ile dikiniz.

 Görünen yer olduğu için ön
bedenlerdeki dikişleri çok dikkatli
dikiniz.
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 Ön bedenlerin kenarlarını işaretleme kalıbı
kullanarak işaretleyiniz.

 Kenarların işaretlenmesinde kalıp
kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız.

 İşaretlenen yerlere 1 cm’ lik uya çekiniz.  İlik ve düğme dikilecek kısmın arkasına
tela yapıştırınız.

 Ön bedenlerin ön ve alt etek kısımlarını 1
cm kıvırınız.

 Köşeleri kıvırdıktan sonra fazla kalan
kısmını kesiniz.
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 İşaretli cep yerinin arkasına 3 cm veya 4
cm’ lik tela yapıştırınız.

 Tela cep yerinin bozulmamasına
yardımcı olacaktır.

 İşaretlenen cep yerini tek fileto cep
çalışmasındaki yöntemle kesip arkaya
yapıştırınız.

 Deri ince ise veya isteğe göre cep filetosuna
ince bir parça elyaf koyarak ikiye katlayınız.
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 Fileto parçasını cep yerine yerleştirerek
sadece alt kısmını çıma ile dikiniz.

 Fileto parçasını cep yerine çok iyi
ayarlayınız. İki tarafta kalan kısmı ve
üst tarafa aynı mesafede olmalıdır.

 Cep karşılığına cep astarlarını 1 cm’ den
dikiniz.

 Diğer cep astarını fileto parçasına dikiniz.
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 Cep karşılığı arka kısma yerleştirilerek cep
yerinin üç kenarını da dikiniz. Cep torbasını
dikiniz.

 Yeleğin düzgün dikildiğini gösteren en
önemli yeri cepleridir; bu yüzden cep
yerini çok dikkatli dikiniz.

 Torbayı düz dikiş makinesinde yelek
cebi formu vererek dikiniz.

 Mostra parçalarının kenarlarını 1 cm kıvırıp
yapıştırınız.

 Ön beden ile ön mostrayı yüzleri dışa
bakacak şekilde yapıştırınız.

 Ön beden ile mostranın ölçüleri aynı
olmalıdır. Eğer ölçü tutmuyorsa ön
bedeni esas alıp mostrayı ayarlayınız.
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 Birleştirilen arka bedenin etek kısmına tela,
yaka kısmına uya yapıştırınız.

 Arka beden yaka kısmını 1 cm kıvırıp
yapıştırınız.

 Yaka pervazını 1 cm kıvırıp yapıştırınız.

 Ön bedenler ile arka bedeni omuzlardan ve
koltuk altlarında 1 cm’den dikiniz.
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 Yaka pervazını tüm yakaya eşitleyerek 1
cm’den dikiniz.

 Kol pervazını da kol etrafına dikiniz.

 Dikilen yuvarlak dönüşlü yerleri (kol ve
yaka gibi) arkadan sık olacak şekilde
makasla çıtlatınız.
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2.3. Astar Dikim İşlemleri

Astar dikimine başlamadan önce astar cebi çalışılır. Burada fermuarlı astar cebi
çalışması yapılmıştır.

Astar dikim işlemi deri ön ve arka beden birleştirilmesi işlemi gibidir. Ön ve arka
beden astarları omuzlardan ve koltuk altlarından dikilerek tulumlama işlemine hazır hale
getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön beden astarına astar cebi yerini
işaretleyerek hazırladığınız fileto
parçasını cep genişliği kadar iki uzun
kenarından dikiniz.

 Cep karşılığı ile astar torbasını
birleştiriniz.

 Astara dikilen fileto parçasını tam ortadan
ikiye kesiniz.  Cep ana parçasını keserken dikişlere

yaklaşmamaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kesilen kısmı arka tarafa yatırınız.

 Astarın iç kısmına cep içine fermuar
yerleştirerek çıma dikişi ile bütün
kenarlarını dikiniz.

 Fermuarı doğru yerleştiriniz.

 Cebin etrafını düzgün dikiniz.

 Astar torbası dikilen cep karşılığını arkaya
yerleştirerek dikiniz.

 Cep torbasını dikiniz.
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 Ön beden astarı ile arka beden arasına
etiket koyarak birleştiriniz.

 Marka etiketini aynı renk deri parçasının
üzerine dikiniz.

 Aynı renk deriden askılık için (5 x 1,5
cm) ayarlayınız.

 Hazırladığınız marka etiketini yaka
ortasının en az 10 cm altına dikiniz.



27

 Yaka ortasına askılığın iki kenarını
aralarında 2 ya da 3 cm mesafe bırakarak
dikiniz.

 Ön beden astarı ile mostrayı yüzleri
birbirlerine bakacak şekilde dikiniz.

 Ön beden mostrası dikildikten sonra etek
pervazını dikiniz.
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2.4. Erkek Yeleği Montaj İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Tulumlanacak olan ön ve arka bedenin
bütün kenarlarına çift taraflı bant
yapıştırınız.

 Deri bedenler ile astarlanan kısımları üst
üstte getirerek önce çıma dikişi ile
dikiniz.

 Tulumlanan bütün kenarlara ikinci bir
gaze dikişi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön bedende ilik sayısı kadar işaretli yere
ilik açınız.

 Açılan iliklerin tam karşısına gelecek
şekilde düğme dikiniz.

 İlik çapı ile düğme çapı orantılı olmalıdır.

 İplik temizliğini yaparak ütü ve kontrole
başlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Modeli doğru analiz ettiniz mi?

2. Cep yerlerini doğru tespit ettiniz mi?

3. Fileto ve mostra parçalarına tela yapıştırdınız mı?

4. Cep yerini ölçülerine uygun açıp arka kısmına uya çektiniz mi?

5. Ön ve arka bedenleri doğru birleştirdiniz mi?

6. Cep fileto parçalarını cep astarına doğru yerleştirip diktiniz mi?

7. Astar cebi içine fermuarı doğru yerleştirerek diktiniz mi?

8. Ön beden astarları ile arka beden astarının arasına etiket
koyarak birleştirdiniz mi?

9. Marka etiketini diktiniz mi?

10. Yaka ortasına askılığı yerleştirip diktiniz mi?

11. Mostra ve pervazla ön beden astarlarını doğru diktiniz mi?

12. Ön ve arka bedenlerin kenarlarına çift taraflı bant yerleştirdiniz
mi?

13. Deri bedenler ile astarları çıma dikişi ile birleştirdiniz mi?

14. Tulumlanan bütün kenarlara gaze çektiniz mi?

15. Ön bedende ilik yerlerini doğru tespit ettiniz mi?

16. Düğmeleri tekniğine uygun diktiniz mi?

17. Çalışmalarınızda iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

18. Araç gereçleri yerinde ve doğru kullandınız mı?

19. Çalışmaları planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında; erkek deri yeleğin son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğine uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Sektörde son ütüde kullanılan makineleri ve yelekte son kontrol yapma
işlemlerini araştırınız. Raporlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ERKEK DERİ YELEĞİ SON ÜTÜ VE SON
KONTROLÜ

3.1. Erkek Deri Yeleği Son Ütüleme İşlemleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri türüne göre ısı derecesine ayarlayınız.

 Pres ütü yoksa el ütüsü ile yünlü
derecesine getirilerek deri üzerine
mutlaka bir bez koyarak ütülenmelidir.

 Deri yeleği pres ütüye yerleştiriniz.

 Omuz dikişlerini ütüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ön beden ve ceplerin üzerini ütüleyiniz.
 Ön beden ütüsü düğme dikmeden önce

yapılmalıdır.

 Arka ortasını ve etek kısmını ütüleyiniz.

 Arka roba kısmını yerleştirerek ütüleyiniz.

 Ön beden astarını üste getirerek ütüleyiniz.
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 Arka beden astarının üst kısmını ütüleyiniz.

 Arka beden astarının alt kısmını ütüleyiniz.

 Bütün kısımları ütülenen deri yelek
askıya alınarak kaldırılmalıdır.
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3.2. Erkek Deri Yeleği Son Kontrol İşlemleri

3.2.1. Duruş Formu Kontrolü

Yelek, uygun bedendeki bir kişiye giydirilir. Bedene uyumu kontrol edilir. Ceplerin,
yan dikişlerin yerinde olup olmadığı ve yaka formunun modele uygunluğu kontrol edilir.
Ayrıca ilik ve düğmelerin eşit mesafede olup olmadığı kontrol edilir. Problem varsa
belirlenerek düzeltmeye gidilir.

3.2.2. Ölçü Kontrolü
Yelek, düz bir yere yerleştirilir. Yelek ölçüleri alınır. Simetrik yerler giysinin formuna

göre ölçülmelidir. Bitmiş yelek ölçülere tamamen uygun olmalıdır veya kalite niteliklerinde
belirtilen toleranslar dikkate alınarak kontroller gerçekleştirilmelidir.

3.2.3. Malzeme Uyum Kontrolü

Malzeme uyum kontrolü deyince akla ilk gelen; derinin, astarın ve aksesuarların
modele uygunluğudur. Bunun dışında aşağıdaki özellikler dikkate alınarak kontroller
yapılmalıdır:

 Tela cinsinin deriye uygunluğu

 İpliğin sağlamlığı ve renk uyumu

 Düğmelerin deriye ve modele uygunluğu

3.2.4. Erkek Deri Yelekte Son Düzeltmeler

3.2.4.1. Kalıpta Düzeltme

Yelek, mankene veya bedenindeki kişiye giydirildikten sonra çıkan ölçü değişiklikleri
için kalıpta düzeltme yapılır. Yeleğin yaka açıklığı, dikiş payları vb. değişiklik yapılabilir.

3.2.4.2. Malzemede Değişiklik

Malzeme uyum kontrolü sonucunda deri, astar, tela, düğme, iplik gibi malzemelerde
uyumsuzluk görülebilir. Bu gibi durumlarda yelek modeline uygun deri ve malzeme seçerek
problem giderilmelidir.

3.2.4.3. Dikiş Tekniklerinde Değişiklik

Dikimde kullanılan teknikler modele ya da deriye uymayabilir. Böyle durumlarda
tekniklerde değişiklik yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri yeleği düzgün bir yüzeye koyarak ön
cep boyunu ölçerek kontrol ediniz.

 Düzgün bir mezür seçiniz.
 Ölçüleri doğru yerden almaya dikkat

ediniz.
 İki ön cep boyunun eşit olmasına dikkat

ediniz.

 Ön etek ucu sivriliğini kontrol ediniz.

 İki ön etek ucu sivriliğinin eşit
olmasına dikkat ediniz.

 Ön beden kapama payı kısmını ölçerek
kontrol ediniz.

 İlik ve düğmenin karşılıklı gelmesine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Peto cep boyunu ölçerek kontrol ediniz.

 İlik genişliğini ölçünüz.

 Omuz genişliğini ölçerek kontrol ediniz.

 İki omuz genişliğinin eşit olmasına
dikkat ediniz.



38

 Askılık genişliğini ölçünüz.

 Askılığın yaka ortasında olmasına
dikkat ediniz.

 İlikler arası mesafeyi kontrol ediniz.

 İlikler arası mesafenin aynı olmasına
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Deri erkek yelek için ütüleme ortamını eksiksiz olarak
hazırladınız mı?

2. Deri türüne uygun olarak ütü ısısını doğru ayarladınız mı?

3. Deri erkek yeleğin son ütüsünü işlem sırasına uygun olarak
yaptınız mı?

4. Deri erkek yeleğin son ütüleme işlemlerini kalite niteliklerine
uygun olarak yaptınız mı?

5. Deri erkek yeleğin cep boylarının ölçü kontrolünü tekniğe
uygun olarak yaptınız mı?

6. Deri erkek yeleğin boy ölçü kontrolünü tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

7. Deri erkek yeleğin omuz genişliğini tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

8. Astar dikiş kontrollerini kalite niteliklerine uygun olarak
yaptınız mı?

9. Deri erkek yelek dikiş kontrollerini kalite niteliklerine uygun
olarak yaptınız mı?

10. Verilen sürede çalışmalarınızı tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülü başarıyla tamamlamış olmak için; model föyünde verilen erkek deri yelek

kesimi, dikimi, son ütü ve son kontrol uygulama çalışmaları değerlendirme testlerini
başarmış olmanız gerekir. Eksiklerinizi faaliyetlere geri dönerek tamamlayınız.

Soru 1- Deri erkek yelek modeli belirleyerek model çizimini, deri seçimini, kesimini,
dikimini ve kalite kontrolünü yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Deri erkek yelek teknik çalışmalarını yapmak için uygun araç
gereçleri hazırladınız mı?

2. Deri erkek yelek teknik çalışmalarının kumaş, astar ve tela
parçalarını tanıyor musunuz?

3. Deri erkek yelek parçalarını doğru kestiniz mi?

4. Ön beden ve arka beden parçalarını tekniğine uygun bir
şekilde diktiniz mi?

5. Ön bedende cep yerlerini doğru tespit ettiniz mi?

6. Cep ve cep kapağı telalarını, tekniğine uygun ve doğru yerlere
yapıştırdınız mı?

7. Cep dikişlerin hatalarını iyi görebilmek için arka taraftan
kontrol ettiniz mi?

8. Cep dikişlerinde başlangıç ve bitiş noktalarında pekiştirme
yaptınız mı?

9. Astar parçalarını doğru kestiniz mi?

10. Fermuarlı astar cebini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

11. Astarla mostra parçasını tekniğine uygun diktiniz mi?

12. Astarla deri bedeni tekniğine uygun diktiniz mi?

13. Beden etiketini ve askılığı tekniğine uygun ve doğru yerlere
diktiniz mi?

14. Son ütüsünü ve son kontrolünü tekniğine uygun yaptınız mı?

15. Araç gereçleri doğru ve yerinde kullandınız mı?

16. Cep teknik çalışmalarınızı temiz ve düzgün çalıştınız mı?

17. Çalışmalarınızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

18. Çalışmalarınız süresince iş güvenliği kurallarına uydunuz mu?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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