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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Giyim Üretim Teknolojisi  

DAL/MESLEK İç Giyim Modelistliği Dalı 

MODÜLÜN ADI  Erkek Külot Kalıbı 

MODÜLÜN TANIMI  

Erkek Külot Kalıbı modülü; model föyüne uygun kalıbın 

hazırlanması, model analizinin, model uygulama, açma ve 

şablon hazırlama işlemlerinin yapıldığı, tekniğe uygun seri 

çiziminin yapıldığı, malzeme ve verimlilik hesabı yapma 

bilgi ve becerilerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL “Atlet Kalıpları” modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Erkek külot kalıbı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun 

erkek külot kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Erkek külot kalıbını tekniğe uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Erkek külot seri çizimini tekniğe uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

3. Erkek külotu için ana-yardımcı malzeme 

hesaplamalarını verimlilik ilkelerine göre 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Kâğıt, kalem, karton, silgi, çizim masası, eşel, pistole, 

mezura, riga, cetvel bulunmalıdır. Aydınlık bir ortamda 

bulunmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Kısa, beli lastikli bir iç çamaşırı olan erkek külotları pamuklu teri emebilen ve dış 

etkilerden koruyan 100 % pamuklu kumaşlardan üretilir.  

 

Tekstil hazır giyim sektöründe iç giyim alanında yaşanan teknolojik ve ekonomik 

gelişmelerle günümüz erkeği için vazgeçilmeyen tek unsur; içinde rahat edilebileceği 

kullanışlı iç giyimler tercih etmeye başlaması olmuştur. 

 

Bu amaçla; esnekliği yüksek,  vücut hareketlerini kısıtlamayan, modayı takip eden 

sade pamuklu ve spor kumaşlar çok yaygın olarak iç giyimde kullanılmaya başlanmıştır. 

Erkeklerde kadınlar gibi modaya uygun modelleri tercih edilmeye başlamıştır. 

 

Talebin iç giyime yoğun olması bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını da arttırmaktadır. 

 

Bu modül ile sektörün istediği kalifiye eleman özelliğini kazanarak, iş bulma şansınızı 

arttıracak ve ülke ekonomisine katkıda bulunabileceksiniz. 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak erkek külot kalıbı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Erkek iç giyiminde (slip, boxer) kullanılan yırtmaç çeşitlerini inceleyiniz.  

 

 

1.KÜLOT ÇİZİMİ 
 

1.1.Erkek İç Giyiminde Kullanılan Yırtmaç Çizimleri 
 

Erkek alt iç giyimde slip (külot) ve boxer şort yer almaktadır. Slip (külot) ve boxer’de 

kullanılan yırtmaç çeşitleri şunlardır: 

 

1. Basit yırtmaç (düğmeli veya düğmesiz) 

2. Gizli patlı yırtmaç 

3. Yuvarlak biyeli yırtmaç 

4. Düz biyeli yırtmaç 

5. Kruvaze yırtmaç 
 

1.1.1. Basit Yırtmaç 
 

Erkek iç giyiminde en çok kullanılan yırtmaç çeşididir. Düğmeli veya düğmesiz 

çalışılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çizim 1.1: Basit yırtmaç çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.1’den faydalanarak boxer kalıbı üzerine basit yırtmaç çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sağ ön boxer parçasında ön orta çizgisinin 

kalça ve bel hattına numara veriniz (1 ve 2 

noktası). 

 

 2 noktasını sola doğru dik açı yaparak uzatınız. 

Bu çizgi üzerinde basit yırtmaç için 2,5-2,5 cm 

işaretleyiniz (3 ve 4 noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız.  

 4 noktasından aşağıya dik açı yaparak yardımcı 

bir çizgi ininiz. 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 1 noktasını sola doğru uzatınız. Bu çizgi 

üzerinde 2,5-2,5 cm işaretleyiniz(5 ve 6 

noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 4 ve 5 noktaları arasını cetvel ile birleştiriniz.  

 Sol ön boxer parçasında ön orta çizgisinin 

kalça ve bel hattına numara veriniz (1 ve 2 

noktası). 

 Sağ ve sol parça dikiş payı bel, 

paça 2 cm. diğer kenarlar 1 cm 

 Sol x 1, sağ x 1 adet 

 2 noktasını sağ tarafa 2,5 cm olarak çiziniz. (3 

noktası) 
 Dik açılar için gönye kullanınız 

 1 noktasını sağ tarafa 2,5 cm olarak çiziniz. (4 

noktası) 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 3 ve 4 noktaları arasını cetvel ile birleştiriniz.  Temiz çalışınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek çizimi tekniğe uygun yaptınız 

mı? 
  

2. Sol ön çizimdeki yırtmaç parçasını doğru çizdiniz mi?     

3. Sağ ön çizimdeki yırtmaç parçasını doğru çizdiniz mi?     

4. Gerekli yerleri pistole ile çizdiniz mi?   

5. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

6. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?   

7. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.1.2. Gizli Patlı Yırtmaç 
 

 

Çizim 1.2: Gizli patlı yırtmaç çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.2’den faydalanarak boxer kalıbı üzerine gizli patlı yırtmaç çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sağ ön boxer parçasında ön orta çizgisinin 

kalça ve bel hattına numara veriniz (1 ve 2 

noktası). 

 

 2 noktasını sola doğru dik açı yaparak uzatınız. 

Bu çizgi üzerinde gizli patlı yırtmaç için 2,5-

2,5 cm işaretleyiniz (3 ve 4 noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız  

 4 noktasından aşağıya dik açı yaparak yardımcı 

bir çizgi ininiz. 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 1 noktasını sola doğru dik açı yaparak yardımcı 

çizgi halinde uzatınız. Bu çizgi üzerinde sola 

doğru 2,5-2,5 cm işaretleyiniz (5 ve 6 noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 4 ve 5 noktaları arasını cetvel ile birleştiriniz.  

 Sol ön boxer parçasında ön orta çizgisinin 

kalça ve bel hattına numara veriniz (1 ve 2 

noktası). 

 

 2 noktasını sağ tarafa 2,5 cm olarak çiziniz (3 

noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 1 noktasını sağ tarafa 2,5 cm olarak çiziniz. (4 

noktası) 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 3 ve 4 noktaları arasını cetvel ile birleştiriniz.  Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Ön iç parça çizimi için sağ ve sol kalıp da 9 

noktasından aşağıya 5 cm işaretleyiniz (10 

noktası). 

 

 Sağ ve sol kalıp da 1 ve 2 noktalarından içeri 

doğru 5 cm işaretleyiniz (11 ve 12 noktası). 
 

 11 ve 12 noktaları arasını cetvel ile 

birleştiriniz. 

 Sağ ve sol parça dikiş payı bel 

paça 2 cm diğer kenarlar 1 cm 

 Ön iç parça kenarlar 1 cm 

 Sol x 1 adet, sağ x 1 adet, 

 Ön iç parça x 2 adet 

 12 ve 10 noktaları arasını çizime paralel olacak 

şekilde pistole ile çiziniz. 

 Hazırlanan iç patlet parçasını pelura kopya 

alınız.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek sol ön kalıp çizimini tekniğe 

uygun yaptınız mı? 

  

2. İşlem basamaklarını takip ederek sağ ön kalıp çizimini tekniğe 

uygun yaptınız mı? 

  

3. Kalıp üzerinden ön iç parça için doğru kopya aldınız mı?     

4. Gerekli yerleri pistole ile çizdiniz mi?   

5. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

6. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.1.3. Yuvarlak Biyeli Yırtmaç 
 

Ön orta panel yan kenarı yarım daire şeklinde kesilip kenarına verev biye dikilerek 

çalışılmış yırtmaç çeşididir. 

 

Şekil 1.1:  Yuvarlak biye yırtmaçlı külot  

 

Çizim 1.3: Yuvarlak biyeli yırtmaç çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.3’ten faydalanarak yuvarlak biyeli yırtmaç çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön orta panel alt parça: 

 

 Külot, boxer ön orta parçasının kenarlarına 

1den 6ya kadar numara veriniz. 

 

 2-3 ve 1-6 noktaları arasını ölçerek 4 eşit 

parçaya bölünüz. Çizim 1.4.deki gibi sıra 

numaralarını kalıp üzerine geçiriniz. 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 Pelur kâğıdına kopya alınız. 
 

 Çizimin yanına pelur kâğıdına alınmış kopyayı 

yapıştırınız. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

Ön orta panel üst parça: 

 

 Pelura kopya alınmış olan kalıp üzerinde 7 ve 8 

noktalarından içeri 3-4 cm giriniz (13 ve 14 

noktası). 

 Ön orta panel alt ve üst parçalarda 

bel 2cm ve diğer kenarlar 1 cm 

 

 Ön orta panel alt x 1, ön orta 

panel üst x 1 adet, verev biye x 2 

adet 
 Çizimdeki gibi yarım daire şeklinde çizerek üst 

parçanın çizimini tamamlayınız.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek ön alt çizimi tekniğe uygun 

yaptınız mı? 

  

2. Pelur kâğıdına doğru kopya aldınız mı?   

3. İşaretlediğiniz noktalarda gerekli yerleri pergel ile çizdiniz mi?   

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

5. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?   

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.1.4. Düz Biyeli Yırtmaç  
 

Yırtmacın (ön orta panel) pat kenarlarına düz biye çalışılıp bedenin alt kısmına daire 

şeklinde overlok çekerek çalışılan yırtmaç çeşididir. 

 

Şekil 1.2: Düz biyeli yırtmaçlı külot  

 

Çizim 1.4: Düz biyeli yırtmaç çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.4’ten faydalanarak düz biyeli yırtmaç çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön alt panel  

 Sayfanın sol tarafına bir dik çiziniz (1 noktası). 1 

noktasından yukarı ön boy için 26 cm işaretleyiniz (2 

noktası). 

 Çizimlerinizde ince uçlu 

kalem kullanınız. 

 1 noktasından dik açı yaparak çizgi üzerinde ön panel 

genişliği için 15 cm işaretleyiniz (3 noktası). 

 Dik açılar için gönye 

kullanınız  

 2 ve 4 noktası arasını ölçüp ½ sini işaretleyiniz (5 

noktası). 
 

 1 ve 3 noktası arasını ölçüp ½ sini işaretleyiniz (6 

noktası). 
 

 5 noktasının sağına ve soluna ½ ön panel bel 

genişliğini işaretleyiniz (7 ve 8 noktası). 
 

 6 noktasının sağına ve soluna ½ ön panel bel 

genişliği ölçüsünü işaretleyiniz (9 ve 10 noktası). 
 

 6 noktasından yukarı 1,5 cm. işaretleyiniz. (11 

noktası) 
 

 2 ve 4 noktalarından aşağıya çizgi üzerinde ön panel 

yan ölçüsünü 16 cm. işaretleyiniz. (12 ve 13 noktası) 
 

 (7-12) ve (8-13) noktalarını cetvelle birleştirin.  

 (5-6)  noktaları arasını cetvel ile dbi. çizgisi olarak 

işaretleyiniz. 
 

 5 noktasından aşağıya çizgi üzerinde (5-6 arası ½ -2 

cm ) işaretleyiniz (14 noktası). 
 

 Pergelinizi 4 cm açarak 14 noktası merkez olacak 

şekilde bir daire çiziniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Pelur kâğıdına kopya alarak yanına yapıştırınız. 
 

Ön panel üst parça : 

 Pelura kopya alınmış olan kalıp üzerinde 7 ve 12 

noktalarından içeri 1 cm giriniz (15 ve 17 noktası). 

 Çizimlerinizde ince uçlu 

kalem kullanınız. 

 Pelura kopya alınmış olan kalıp üzerinde 4 ve 13 

noktalarından içeri 1 cm giriniz (16 ve 18 noktası). 

 Ön panel parçaları bel ve 

paça 2 cm, diğer kenarlar 1 

cm, biye tüm kenar 1 cm 

 Ön panel parçaları x 1, biye 

kalıbı x 2 adet 

Biye : 

 2 x 16 cm (ön panel yan) dikdörtgen çiziniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek ön alt çizimi tekniğe uygun 

yaptınız mı? 
  

2. Pelur kâğıdına doğru kopya aldınız mı?   

3. Yırtmaç kenar noktalarında ön üst çizim için gerekli kısaltmaları 

yaptınız mı? 
  

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

5. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?   

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.1.5. Kruvaze Yırtmaç 
 

Sağ ve sol bedenin üst üste binmesi sonucunda oluşan yırtmaç çeşidine denir. Boxer 

da kullanılır. 

 

Çizim 1.5: Kruvaze yırtmaç çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çizim 1.5’ten faydalanarak kruvaze yırtmaç çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Boxer sol-sağ parça 

 Sayfanın sol tarafına bir dik çiziniz. (1 noktası) 

1 noktasından yukarı ön boy için 34 cm 

işaretleyiniz (2 noktası). 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 1 noktasından dik açı yaparak çizgi üzerinde ½ 

paça genişliği için 35 cm işaretleyiniz (3 

noktası). 

 Dik açılar için gönye kullanınız.  

 2 noktasından dik açı yaparak çizgi üzerinde ¼ 

bel genişliği için 25 cm. işaretleyiniz. (4 

noktası) 

 

 4 noktasından sağ tarafa 6-8 cm kruvaze 

yırtmaç payını işaretleyiniz (5 noktası). 
 

 2 noktasından aşağıya 27 cm oturuş yüksekliği 

ininiz ( 6 noktası). 
 

 6 noktasını dik açı ile sağ tarafa uzatınız. Bu 

çizgi üzerinde baldır genişliği 38 cm 

işaretleyiniz (7 noktası). 

 

 2 noktasından aşağıya 20 cm kalça düşüklüğü 

ininiz ( 8 noktası).  
 

 8 noktasını dik açı ile sağ tarafa uzatınız. 4 

noktasından dik açı alarak çizeceğiniz yardımcı 

çizgiyi 8’den gelen çizgiyle çakıştırınız. (9 

noktası) 

 

 5 ve 9 noktasını şekildeki gibi cetvel ile 

birleştirerek pat kenarlarını çiziniz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

Biye 

 Kruvaze yırtmaç pat kenarlarına geçirmek için 

2 cm genişliğinde ve (5-9 noktası +1 cm) 

uzunluğunda biye parçası kalıbı hazırlayınız. 

 

Dikiş payı 

 Boxer paça ve bel hattına 2 cm diğer kenarlara 

1 cm dikiş payı veriniz.  

 

 Boxer biye kalıbının tüm kenarlarına 1 cm 

dikiş payı veriniz. 

 Boxer kalıbı x 4 adet, 

biye kalıbı x 2 adet kesilecektir. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek kalıp çizimi tekniğe uygun 

yaptınız mı? 
  

2. Biye kalıbını ölçülere uygun çalıştınız mı?   

3. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

4. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu?   

5. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.2. Erkek külot kumaşında esneme çekme testleri ve oran 

hesaplamaları  
 

ESNEME VE BOLLUK PAYI HESAPLAMALARI 

 

Tene giyilen ürünlerin kalıbı hazırlanırken, çıplak beden ölçülerinden esneme payları 

eksiltilerek işlem yapılır. Elastik kumaşlarda esneme temel problemdir. Firmalarda farklı 

esneklik hesaplama formülleri vardır. Firmalar bu konuda kendi yöntem ve tecrübelerini 

kullanarak ürün ölçülerini oluştururlar. 

 

 

 Esneme Payının Alınması 

 

Esneme payı model ve kumaş özelliği dikkate alınarak farklı şekillerde hesaplanır. 

 

1. Kullanılacak ürün kumaşı canlı veya cansız mankene kumaş aşırı 

esnetilmeden sarılır. Esnetilmiş olan kumaş ve beden ölçüsü alınarak 

esneme değeri % cinsinden hesaplanır. 

 

2. Ölçü değişikliği testi için 1x1 m kumaş yıkama testine tabi tutulur.  

 

Oluşan ölçü değişikliği uzama yönünde olursa esneme sarkma, kısalma yönünde 

olursa çekme olarak ifade edilir. Esneme sarkma oranı kalıptan çıkarılır ve varsa çekme 

oranı kalıba ilave edilir. 

 

 Esneme değeri ağdan alınmamalıdır. 

 Kumaş çok fazla esnetilmeden ölçülmelidir. 

 

 

FORMÜL 

 
 Beden ölçüsü – Esnetilmiş (yıkanmış) kumaş ölçüsü 

Esneme değeri  =        x 100 
    Beden ölçüsü 
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1.3. Erkek külot model analiz işlemleri  
 

Külot: Kısa, beli lastikli, yan kenarları yüksek iç çamaşırıdır. 

Panel: Külot ön orta parçaya verilen isimdir. 

 

Külot Model Föyü: 

Müşteri: JWA Model: Erkek külot Model Kodu:  

ART 204 

Tarih: 

 

 

 

Şekil 1.3. 

BEDENLER XS S M L XL 

A Serbest Bel 
27 29 31 33 35 

B Esnek bel 
40 42 44 46 48 

C Kalça 
48 50 52 54 56 

D 
Yan boy (lastik 

dahil) 

10 10,5 11 11,5 12 

E Ön panel yan 
14 14,5 15 15,5 16 

F Boy (lastik dahil) 
39 39 39 39 39 

G Ön panel genişlik 
15 15 15 15 15 

H 
Serbest 

paça açıklığı 

19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

I Paça açıklığı 
25 26 27 28 29 

J Ağ genişliği 
12 12,5 13 13,5 14 

K Ön paça derinliği 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

L Ön panel bel 
14 14 14 14 14 

M Bel lastik eni 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

N Paça reçme eni 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

O Oturuş yüksekliği 
27 27,5 28 28,5 29 

P Kalça düşüklüğü 
20 20 20 20 20 

R Arka paça genişliği 
16 16,5 17 17,5 18 

S Arka ağ yüksekliği 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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1.4. Erkek külot kalıbı çizim işlemleri (M beden) 
 

 

 

Çizim 1.6: Külot çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.6’dan faydalanarak erkek külot kalıbı çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Arka külot kalıbı 

 Sağ tarafa bir dik çiziniz. 

 Çizimlerinizde ince uçlu kalem 

kullanınız. 

 Bu çizgi üzerinde bir nokta tesbit ediniz. 

(1noktası) 
 

 1 noktasından yukarı çizgi üzerinde 1,5 cm 

arka ağ yüksekliği kadar işaretleyiniz. 
 

 1 noktasını sola doğru dik açı yaparak uzatınız.   Dik açılar için gönye kullanınız. 

 ½ ağ genişliği ölçüsünü 2 noktasından 

başlayarak 1 noktasından uzattığınız yardımcı 

çizgi üzerinde işaretleyiniz (3 noktası). 

 

 2 noktasından yukarı çizgi üzerinde oturuş 

yüksekliği ölçüsü işaretleyiniz (4 noktası). 
 

 4 noktasından aşağıya Kalça düşüklüğü 

ölçüsünü ininiz (5 noktası). 
 

 4 noktasından aşağıya yan boy ölçüsü kadar 

ininiz (6 noktası). 
 

 4 noktasından sol tarafa dik açı yaparak esnek 

bel ölçüsünü işaretleyiniz (7 noktası). 
 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 6 noktasından sol tarafa doğru yardımcı bir 

çizgi uzatınız. Bu çizgi üzerinde kalça genişliği 

ölçüsünü işaretleyiniz (8 noktası).   

 

 5 noktasından sola dik açı yaparak arka paça 

genişliği ölçüsünü işaretleyiniz (9 noktası). 
 

 9 noktasından sol tarafa 2 cm işaretleyiniz (10 

noktası). 
 

 Pistole ile şekildeki gibi (2-3 noktaları arasını) 

ve (8-10-3 noktaları arasını) birleştiriniz. 
 

 (7-8 noktaları arasını) cetvel ile çizerek arka 

külot kalıbı çizimini tamamlayınız. 
 

Ön külot kalıbı 

 Arka külot kalıbında kullandığınız yardımcı 

çizgileri sol tarafa doğru uzatınız. 

 

 Ön külot kalıbı için 1 noktasından aşağıya 1 

cm. ininiz (2 noktası). 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 2 noktasından içeri dik açı yaparak 1 cm 

işaretleyiniz. (3 noktası)  
 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 3 noktasından başlayarak yardımcı çizgi 

üzerinde bel ölçüsünü işaretleyiniz (4 noktası). 
 

 5 noktasından içeri dik açı yaparak 1 cm 

işaretleyiniz (6 noktası). 
 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 6 noktasından sağ tarafa doğru kalça genişliği 

ölçüsünü işaretleyiniz (7 noktası). 
 

 8 noktasından sol tarafa 1 cm işaretleyiniz (9 

noktası). 
 

 10 noktasından aşağıya dik açı yaparak 2.5 cm 

işaretleyiniz (11 noktası). 
 Dik açılar için gönye kullanınız 

 11 noktasından içeri dik açı yaparak 2.5 cm 

işaretleyiniz (12 noktası). 
 

 10 noktasından başlayarak (F-O ölçüsünü) 

işaretleyiniz (13 noktası). 
 

 13 noktasından yukarı çizgi üzerinde 1.5 cm. 

işaretleyiniz (14 noktası). 
 

 14 noktasından dik açı ile yardımcı bir çizgi 

uzatınız. Bu çizgi üzerinde ½ arka ağ ölçüsünü 

işaretleyiniz (15 noktası). 

 

 7 noktasından başlayarak şekildeki gibi ön 

panel genişlik ölçüsünü işaretleyiniz (16 

noktası). 

 

 7 ve 16 noktalarının ortasını bulup işaretleyiniz 

(17 noktası). 
 

 17 noktasından dik açı alarak ön paça 

derinliğini işaretleyiniz (18 noktası). 
 Dik açılar için gönye kullanınız. 

 (3-4 noktaları) arasını bel kavisi olacak şekilde 

pistole ile çiziniz. 
 

 3 noktasından başlayarak bel hattı üzerinde ½ 

ön panel bel ölçüsü işaretleyiniz (19 noktası). 
 

 Ön külot çizimini şekildeki gibi tamamlayınız.  Temiz ve düzenli çalışınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlem basamaklarını takip ederek arka külot kalıbını tekniğe uygun 

çizdiniz mi? 
  

2. İşlem basamaklarını takip ederek ön külot kalıbını tekniğe uygun 

çizdiniz mi? 
  

3. İşaretlediğiniz noktalarda gerekli yerleri pistole ile çizdiniz mi? 
  

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı? 
  

5. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu? 
  

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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1.5. Erkek külotu kalıp açma işlemleri  
 

 

Çizim 1.7: Erkek külotu kalıp açma işlemleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.7’den faydalanarak erkek külotu kalıp açma işlemlerini yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka külot kalıbını pelur kâğıdına kopya alınız. 

Yeni bir sayfaya yapıştırınız. 

 

 Ön külot kalıbını pelur kâğıdına kopya alınız.   

 18-19 noktalarından keserek ön külot kalıbını 

iki parçaya ayırınız. 

 

 Dbi. dikkat ederek sayfaya yapıştırınız.  

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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1.6. Erkek külotu şablon çizim işlemleri 
 

 

 

Çizim 1.8: Külot şablon çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 1.8’den faydalanarak erkek külotu şablon çizimini yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka külot kalıbını pelur kâğıdına kopya alınız. 

Bel hattına 2.5 cm paça açıklığına 1,5 cm diğer 

kenarlara 1 cm pay veriniz. 

 Dbi. dikkat ederek sayfaya 

yapıştırınız. 

 Ön orta panel kalıbını pelur kâğıdına kopya 

alınız. Bel hattına 2.5 cm paça açıklığına 1,5 

cm diğer kenarlara 1 cm pay veriniz. 

 

 Ön yan kalıbı pelur kâğıdına kopya alınız. Bel 

hattına 2.5 cm paça açıklığına 1,5 cm diğer 

kenarlara 1 cm pay veriniz. 

 

 Kalıpların içine gerekli yazıları yazarak çıt 

işaretlerini koyunuz. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Arka külot kalıbına gerekli dikiş paylarını vererek çizdiniz mi?   

2. Ön ort panel kalıbına gerekli dikiş paylarını vererek çizdiniz mi?   

3. Ön yan külot kalıbına gerekli dikiş paylarını vererek çizdiniz mi?   

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı?   

5. Gerekli yazı ve işaretleri kullandınız mı?   

6. Çalışmalarınız sırasında temizlik ve verimlilik ilkelerine uydunuz 

mu? 
  

7. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ……………. kısa, paçasız, kasıklara oturacak şekilde çalışılan külot modelidir. 

 

2. ……………. kısa, beli lastikli, yan kenarları yüksek iç çamaşırıdır. 

 

3. …………….. sağ ve sol bedenin üst üste binmesi sonucunda oluşan yırtmaç çeşididir. 

 

4. ……………. külot ön orta parçaya verilen isimdir. 

 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

5. Erkek iç giyiminde en çok kullanılan yırtmaç çeşidi hangisidir? 

A) Gizli yırtmaç 

B) Basit yırtmaç 

C) Kruvaze yırtmaç 

D) Yuvarlak biyeli yırtmaç 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun erkek külotu seri çizimini hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Erkek külot üretimi yapan firmalardan seri çizim tekniklerini araştırınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ERKEK KÜLOT SERİ ÇİZİMİ 
 

2.1. Serinin Tanımı 
 

Seri:  Herhangi bir bedende hazırlanmış kalıbın, basamaklı olarak,  büyütüp 

küçültülmesidir. Gradasyon olarak da adlandırılır. Herhangi bir bedende kalıbı hazırlanan bir 

modelin, doğru ve sistemli bir şekilde diğer bedenlere de taşınması amacıyla yapılır. Kısaca 

serileştirme; konfeksiyonda bir giysi kalıbını baz alarak, ölçüye uygun olacak şekilde küçük 

veya büyük bedenlerde kalıp elde etmektir. 

 

Serileme işlemi:  Serisi yapılan bedenlerde temel kalıp çizimi, model uygulama, kalıp 

açılımları ve şablon çizimi aşamalarının her beden için ayrı ayrı yapılması gereğini ortadan 

kaldırır. Bu nedenle zamandan tasarruf sağlar. 

 

2.2. Sıçrama Noktası, Değeri, Yönü ve Oranları 
 

Sıçrama noktası: Serileme işleminde, sıçrama oranlarının değerlendirildiği 

noktalardır. Örneğin bel seri farkının, ön ve arka etekte yan dikiş ve bel hattının kesiştiği 

noktada kullanılması gibi. 

 

Sıçrama değerleri: Serileme işleminde, sıçrama noktasında hangi ölçü değerinin 

kullanılacağı bilgisidir. Örneğin kalça seri farkının hem kalça hattında hem de etek ucunda 

kullanılması gibi. 

 

Sıçrama yönü: Baz kalıba göre küçültme ya da büyütme yönünü ifade eder. Ön ve 

arka ortasında serileme yapılmıyorsa küçültme yönü baz kalıba göre yan dikişlerde içeriye 

doğru büyütme yönü ise dışarıya doğrudur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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ARAŞTIRMA 



 

32 

 

 

Sıçrama oranları: Baz kalıbın ölçüleri ile serisi yapılacak bedenlere ait ölçüler 

arasındaki ölçü farklarıdır. Ölçü farklarının serisi yapılacak hatlara bölünmesi ile elde edilir. 

“mm” ile ifade edilir. Baz kalıba göre büyütme ya da küçültme yönünde kullanılır. 

 

2.3. Erkek Külot Seri Farkları Tablosu Oluşturma 
 

Seri farkı : Bir sonraki beden için gerekli olan büyütme ya da küçültme miktarlarını 
gösteren değerler ve ölçü farklarıdır. 

 

Seri farklarını hesaplama: Temel ölçüm noktalarındaki seri farklarını doğru 

hesaplamak mümkündür (Beden, bel, kalça vb). Ancak eğri hatlarda ve kavislerde ölçü 

tablolarını kullanarak hesaplama yapmak mümkün değildir. Kalıpları sıçratma yöntemi ile 

yapılan serilemede elde veya bilgisayarlı sistemde hesaplanan ölçüler kullanılır. 

 

Külot Seri Farkları Tablosu 

BEDENLER XS S M L XL 

A Serbest Bel 27 29 31 33 35 

 Seri farkı (mm)              20               20              20              20 

B       

C Kalça 48 50 52 54 56 

 Seri farkı (mm)   20               20              20              20 

D Yan boy (lastik 

dahil) 

10 10,5 11 11,5 12 

 Seri farkı (mm)                5 5 5 5 

E Ön panel yan 14 14,5 15 15,5 16 

 Seri farkı (mm)                5        5             5     5 

F Boy (lastik dahil) 39 39 39 39 39 

 Seri farkı (mm)                0        0      0     0 
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G Ön panel genişlik 15 15 15 15 15 

 Seri farkı (mm)                0               0                0     0 

H       

I Paça açıklığı 25 26 27 28 29 

 Seri farkı (mm)              10              10              10              10 

J Ağ genişliği 12 12,5 13 13,5 14 

 Seri farkı (mm)                5               5                5                5 

K Ön paça derinliği 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 Seri farkı (mm)  0 0 0 0 

L Ön panel bel 14 14 14 14 14 

 Seri farkı (mm)  0 0 0 0 

M       

N       

O Oturuş yüksekliği 27 27,5 28 28,5 29 

 Seri farkı (mm)  5               5                5                5 

P Kalça düşüklüğü 20 20 20 20 20 

 Seri farkı (mm)                0               0                0                0 

R Arka paça genişliği 16 16,5 17 17,5 18 

 Seri farkı (mm)   5               5                5                5 

S Arka ağ yüksekliği 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Seri farkı (mm)  0 0 0 0 
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2.4. Erkek külot kalıbı sıçrama noktaları ve yönleri  
 

 

Çizim 2.1: Külot seri sıçrama noktaları ve yönleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çizim 2.1’den faydalanarak aşağıdaki işlem basamaklarını sırayla yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şablonlanmış kalıplarının kopyasını alınız. 
 

 Yeni bir sayfaya yapıştırınız.  Dbi. dikkat ederek yapıştırınız. 

 Şekildeki gibi köşelere dik açı uygulayarak seri 

farkları tablosundan değerleri alınız. 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Şablonlanmış kalıpları pelur kâğıdına doğru kopya aldınız mı? 
  

2. Sıçrama yönlerini gönye yardımı ile doğru belirlediniz mi? 
  

3. Seri farkları tablosundan almanız gereken değerleri aldınız mı? 
  

4. Araç ve gereçleri doğru kullandınız mı? 
  

5. Çalışmalarınız sırasında verimlilik ilkelerine uydunuz mu? 
  

6. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Seri, herhangi bir bedende hazırlanmış kalıbın, basamaklı olarak,  büyütülüp 

küçültülmesidir. 

 

2. (   ) Sıçrama noktası, serileme işleminde, sıçrama oranlarının değerlendirildiği 

noktalardır. 

 

3. (   ) Sıçrama yönü, serileme işleminde, sıçrama noktasında hangi ölçü değerinin 

kullanılacağı bilgisidir. 

 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 
 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun külot ana ve yardımcı malzeme hesaplamalarını yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Külotta kullanılan kumaş ve aksesuar çeşitlerini ve kumaş seçiminde hangi 

faktörlerin etkili olduğunu araştırınız. 

 

3. KÜLOT ANA VE YARDIMCI MALZEME 

HESAPLAMALARI 
 

3.1. Külot Dikiminde Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler 
 

 Ana malzemeler 

 

 Kumaş 

 

 Yardımcı malzemeler 

 

 Biye 

 İç çamaşırlık lastik 

 

3.2. Külot Pastal Planı Hazırlama İşlemi 
 

Hazır giyim üretiminde üretimi yapılacak kalıplar serileştirme işleminde sonra pastal 

atımı işlemi için hazırlanır. Hazırlama aşamasında işletmenin kesim masası ebatları dikkate 

alınır. Modelhanede hazırlanan kesim planına pastal resmi (planı) adı verilir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çizim 3.1: Külot pastal planı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çizim 3.1’den faydalanarak külot pastal planı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Düz boy iplik yönüne göre kullanılacak kumaş 

enini belirleyiniz. 
 

 El ile pastal atılacaksa pastal için şablonlu 

karton kalıpları kullanınız. 

 Pastalı hata olmaması için 

önceden pastal çizim kâğıdı 

üzerine çizebilirsiniz.  

 Büyük bedenlerden başlayarak şablonları 

kumaşa yerleştiriniz. 

 Şablonda yer alan bilgilere dikkat 

ediniz. 

 Pastal başlangıcına ve sonuna 0.5 cm ilave 

ederek pastal boyunu (metraj) ölçünüz. 

 Verimlilik ilkesine uyarak 

çalışınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanılabilir kumaş enini tespit ettiniz mi?   

2. Düz boy ipliği kumaş özelliğine uygun ayarladınız mı?   

3. Şablonları büyük bedenden başlayarak yerleştirdiniz mi?   

4. Pastal boyunu 0.5 cm ilave ederek ölçtünüz mü?   

5. Verimlilik ilkesine uydunuz mu?   

6. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

7. Çalışmalarınızı planlanan zamanda bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi külot dikiminde kullanılacak malzemelerden değildir? 

A) Biye 

B) Fermuar 

C) Lastik 

D) Kumaş 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

2. Külot kalıbı hazırlanırken  kullanılan biyeli yırtmaçlar, …………… ve …………..  

yırtmaçtır. 

 

 

 

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. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ………………….. bir sonraki beden için gerekli olan büyütme ya da küçültme 

miktarlarını gösteren değerler, ölçü farklarıdır. 

 

2. Serileme, ………………… olarak da isimlendirilir. 

 

3. …………………………………….. yırtmacın (ön orta panel) pat kenarlarına düz biye 

çalışılıp bedenin alt kısmına daire şeklinde overlok çekerek, çalışılan yırtmaç 

çeşididir. 

 

 

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. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Slip 

2 Külot 

3 Kruvaze yırtmaç 

4 Panel 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 Düz biyeli ve verev biyeli 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Seri farkı 

2 gradasyon 

3 Düz biyeli yırtmaç 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 Düz Dar Etek Kalıbı Modülü 

KAYNAKÇA 


