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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli
olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim
programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik
geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış,
denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve
Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve
yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden
ulaşılabilirler.
 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
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Fantezi çanta üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.
40/24
Kalıp, temel kesim, deride inceltme, tezgah işlemleri,
temel dikiş makineleri, el süslemeleri, makinede süsleme
,besleme ve sertleştirme, saraciyede ölçü alma modüllerini
başarı ile tamamlamış olmak.
Fantezi Çanta Üretimi ile ilgili gerekli yöntem ve
teknikleri öğrenmek.
Genel Amaç
Saraciye atölye ortamı sağlandığında tekniğe ve amaca
uygun kalıp çıkartabilecek, kesim, süsleme yapabilecek,
sertleştirme ve besleme malzemesi seçebileceksiniz.
Amaçlar
1. Modele uygun kalıp hazırlayabileceksiniz
2. Bıçağı kaydırmadan kesim yapabileceksiniz.
3. Süslemede bütünlük sağlayabileceksiniz.
4. Amaca uygun besleme sertleştirme yapabileceksiniz.
Çizim ve kesim masası bulunan aydınlık atölye ortamı,
çanta model dergileri, broşürler, kataloglar, ölçüm araçları
( çelik cetvel mezur) kalem, kesim lastiği, kesim bıçağı,
masat, eğe, çeşitli kalınlıklarda mukavva ve sünger,
yapıştırıcı çeşitleri, kenar kıvırma aletleri, besleme ve
sertleştirme gereçleri, kemik, deri, kumaş, yapıştırıcı
kutusu ve fırçası, çizgi sabunu, metal süsleme
malzemeleri, broşlar, çizim kalemleri, kalemtıraş, silgi,
kenar tıraş makinası, ayna makinası.
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili doğru- yanlış ve
çoktan seçmeli değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Bu modülü bitirdiğinizde, fantezi çanta yapmanın ilk aşamaları ve temeli olan çanta
model kalıbı çıkarmak, kesim yapmak, süsleme yapmak ve besleme sertleştirme yapmak için
bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.
Moda değiştikçe, fantezi çanta modelleri de buna bağlı olarak değişmektedir. Fantezi
çanta yapmanın ilk aşaması, çanta modelini çıkarmaktır. Model özelliğine, tekniğe ve
ölçülere uygun hazırlanan bir kalıp, ürünün hatasız çıkmasını sağlar. Fantezi çanta modeli
üzerinde istediğiniz değişikliği yaparak farklı modeller üretebilirsiniz.
Fantezi çanta kalıbı hazırlamak, bir çantayı yapmak kadar önemlidir. Çok iyi
tasarlanmış bir çanta, kalıba iyi dönüştürülemezse tasarımın başarısının bir önemi kalmaz.
Asıl önemli olan kalıbın çok düzgün çıkartılması ve deriye aynı dikkatle uygulanmasıdır.
Fantezi çanta modelini doğru ölçülendirip, kalıpları ölçüye uygun olarak aktardığınız
takdirde, çanta üretiminde başarılı olabilirsiniz.
Fantezi çantalar daha çok gece balolar ve eğlence yerlerinde kullanıldığı için renk ve
modelleri daha farklıdır. Aksesuar olarak günlük yaşamda kullanılan çantalardan daha
farklıdır. Daha abartılı tekniklerle süslenebilir. Kişilerin zevklerine göre renk ve süsleme
seçilebilir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında fantezi çantayı modele uygun ölçülendirip, kalıbını
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Fantezi çanta modellerini araştırınız.



Fantezi çanta modelleri ile ilgili dergi, katalog ve broşürleri inceleyiniz.
Araştırma işlemleri için internet ortamı, ilgili fuarlar ve fantezi çantanın satıldığı
mağazaları geziniz.



Çanta model kalıbı çıkaran kişilerden, kalıp çıkarma ile ilgili ön bilgi edininiz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız.

1. KALIP
1.1. Fantezi Çantanın Tanımı
Fantezi giyimin tamamlayıcısı olarak, genellikle gece kullanılan gösterişli, şık
çantalardır. İnce zincir saplı, renk çeşitleri fazla, üzerleri taş, inci, boncuk, payetlerle
süslenen ya da yapımında fantezi deriler kullanılan çantalardır.

1.2. Kullanım Amacı





Aksesuar olarak
Giyilen kıyafeti tamamlamak
Gerekli eşyaları yanımızda bulundurmak, taşımak için
Modaya uymak için

1.2.1. Yapımında Kullanılan Malzemeye Göre Fantezi Çanta Çeşitleri





Suni deri çantalar (Fotoğraf 1.1)
Pul ve boncuk çantalar (Fotoğraf 1.2)
Deri (nubuk, süet, lame, fantezi deriler vb.) (Fotoğraf 1.3)
Kumaş çantalar (Fotoğraf 1.4)
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Fotoğraf 1.1: Sun’î deri çanta

Fotoğraf 1.2: Pul boncuk çanta

Fotoğraf 1.3: Deri çanta

Fotoğraf 1.4: Kumaş çanta

1.3. Ölçü Alma
Ölçü alma, çanta yapımının önemli aşamalarından birisidir. Fantezi çantanın
ölçülendirilecek parçaları belirlenir. Çantanın şekline göre mezur ya da cetvel yardımı ile
çanta ölçülendirilir. Ölçünün milimetrik alınmasına dikkat edilir (Bkz. Saraciyede ölçü
alma modülü).
Ölçülendirme işlemine çantanın en belirgin parçası olan ana gövdeden başlanır.
Ölçülendirme yaparken çok titiz çalışmak gerekir. Besleme ve sertleştirme parçaları ile iç
aksam parçaları (astar, orta bölme v.b ) deri yüzey kalıplarına göre ölçülendirilir. Bu
parçaların ölçülendirilmesi, dış yüzey kalıpları hazırlandıktan sonra yapılır.
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1.3.1. Ölçülendirilecek parçalar
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gövde (Ön ve arka tek parça)
Sufle
Faça deri(Ağız kapama derisi)
İç takım gövde astarı
İç takım gövde astar cebi
Fitil derisi
Sap derisi

Gövde Ölçülendirme: Ana gövdenin ölçüsü model üzerinden cetvel veya mezur ile
ölçülerek alınır. Ana gövde de ağız ve taban ölçüleri alınır. Hazırlanan kalıplar ölçü formuna
geçirilir.
Sufle Ölçülendirme: Suflenin boyu ana gövdenin boy ölçüsüne göre ölçülendirilir. En
ölçüsü model özelliğine göre oran orantı kurarak alınır.
Faça Deri Ölçülendirmesi: Ana gövdenin enine göre boy ölçüsü alınır. En ölçüsü
modele ve estetik görünümüne göre ayarlanır.
İç Takım Gövde Cep Ölçülendirmesi: Ana gövdenin ağız genişliğinden yanlardan 3
cm içerden ayarlanarak cep genişliği verilir. Boy ölçüsünü kullanım kolaylığına göre
ayarlanır.
Diğer astar ölçüleri deri ölçüsü ile aynı alınır. Ölçülendirilen parçaların ölçüleri model
ölçü formuna geçirilir.

MODELE GÖRE ÖLÇÜ FORMU
EN BOY
Gövde (Ön ve arka)
Sufle (Körük)
Faça deri salpa modeli
İç takım gövde astar modeli
İç takım gövde astar cep modeli
Fitil derisi
Sap derisi

13-14cm 16-17
cm
8-11cm
17 cm
13-14cm
8-9cm
1.6cm
3cm

Tablo 1.1: Model ölçü formu
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32-33cm

1

12-13cm
7-cm
32-33cm
10-11cm
32-33cm
25cm

2
4
1
1
2
2

1.4. Kalıp Hazırlama
Çanta yapım aşamalarının hatasız olması, zaman kaybının önlenmesi, derinin
ekonomik kullanılması, hatasız ve modele uygun kalıp çıkarma ile mümkün olacaktır.
Yapılan modelde astar için ayrı kalıp çıkarılmaz, deri için hazırlanan kalıplar kullanılır.

1.4.1. Kalıbı çıkarılacak parçalar
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gövde (Ön ve arka tek parça)
Sufle
Faça deri(Ağız kapama derisi)
İç takım gövde astarı
İç takım gövde astar cebi
Fitil derisi
Sap derisi

1.4.2. Kalıp Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar






Çıkartılacak kalıpların sayıları
Önce deri kalıpları çıkarılır. Astar ve yardımcı gereç kalıpları, deri kalıplarına
göre çıkarılır.
Ölçülerin, milimetrik olarak mukavva üzerine çizilmesine ve çizgilerin tam
üzerinden kesilmesine dikkat edilir.
Kalıp kesiminde kullanılan kesim bıçağının ucunun ince ve keskin olmasına
dikkat edilir.
Kesim aşamasında bıçağı kaydırmamaya dikkat edilir.

1.4.3. Ana Gövde Kalıbı Çıkarma
Ölçü formundaki ölçüleri dikkat ederek, mukavvaya geçirilir. Geçirilen ölçülere ve
modele göre çizimi yapılır. İşaretlenecek yerler biz ile belirlenir. Çizime göre kesimi yapılır.
Çentikler işaretlenip kesilir (Çizim1.1).
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Çizim 1.1: Ana gövde kalıbı
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Diğer parça kalıpları da gövde kalıbı gibi çalışılacaktır. Aşağıda çizimi verilen
kalıplar ölçü formuna göre çalışılır (Çizim1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6).

Çizim 1.2: Astar cep kalıbı

Çizim 1.3: Sufle kalıbı

Çizim 1.4: Ağız salpa kalıbı

NOT: Gövde deri kalıbı ile gövde astarı 1 adet, Gövde deri kalıbı ile her tarafından 1
cm pay küçültülerek gövde süngeri 1 adet, Sufle deri kalıbı ile sufle astarı 2 adet, Faça derisi
keserken salpa model kalıbı ile her tarafından 6 şar mm kıvırma payı ekleyerek deriler 4 adet
kesilir. Salpa kalıbında 2x yazıyor salpada 4 adet kesilecek.
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Çizim 1.5: Fitil kalıbı

Çizim 1.6: Sap kalıbı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Çelik cetvel
Mezür
Kurşun kalem
Model kalıbı çıkarılacak çanta
Ölçü formu
Mukavva
Çizim masası
Kesim bıçağı
Kesim masası
Masat ve eye
Kesim lastiği
12. Silgi ve kalemtıraş
İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, fantezi çantanın
kalıplarını çıkarabileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Çanta modelini tespit ediniz.
 Çanta parçalarını belirleyiniz.
 Çantanın en belirgin parçası gövde
derisi ölçüsü alız
 Gövde derisi ölçüsüne uygun olarak
suflenin boy ölçüsünü, en ölçüsünü de
modele göre oran orantı kurarak
ölçülendiriniz.
 Gövdenin enine göre faça boyu
ölçülendirilir. En ölçüsü modelin
estetik görünümüne göre tespit ediniz.
 Ölçü formundaki gövde ölçülerini

dikkatlice mukavvaya geçiriniz.
 Geçirdiğiniz ölçülere ve modele

Öneriler










göre kalıp çizimi yapınız.


 Bilgi işaretlerinin yerlerini biz ile
belirleyiniz.

 Çizime göre kesimi yapınız.
 Diğer kalıpları bu şekilde hazırlayınız.
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Milimetrik ölçü hatalarının modeli
etkileyeceğini unutmayınız
Ölçüleri paysız alınız.
Ölçüleri mukavvaya geçirirken dikkatli
olunuz.
Çanta parçalarının ölçülerinin birbiri ile
örtüşmesi için sık sık kontrol ediniz.
Faça salpa modelini gövde ağzına uygun
ölçülendirmeye dikkat ediniz.
Ölçüleri, model formuna doğru
geçirdiğinizden emin olun.
Modele uygun kalıp çizimi yapınız.
Kesimi çizgilerin üzerinden yapınız.
Bıçağın keskin ve sivri olmasına dikkat
ediniz.
Bilgi işaretlerini doğru aktardığınızdan
emin olunuz.
Kalıbın ürünü doğrudan etkileyeceğini
unutmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Fantezi çanta, gece kullanılan şık bir çantadır.
)Fantezi çantalar sadece deriden çalışılabilir.
)Ölçü hataları model özellini değiştirir.
)Çanta parçalarının ölçüsünü alırken, diğer parçalarla eşleşmesine dikkat edilmelidir
)Ölçü payları model özelliğine göre değişmez
)Çanta çeşitleri iki tanedir.
)Kalıp hazırlarken ölçüye dikkat edilmelidir.
)Fantezi çanta analiz edilerek model parçaları belirlenir.
)Astar ölçüleri deri yüzey kalıplarına göre ölçülendirilir.
)Ölçülendirme işlemine gövdeden başlanır.

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç ve gereci sağlayarak, fantezi çanta model ölçü formu ve kalıp
hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Çanta modelini tespit ettiniz mi?
2. Çanta parçalarını modele uygun belirlediniz mi?
3. Gövde derisi ölçüsüne uygun olarak suflenin boy
ölçüsünü, en ölçüsünü de modele göre oran
orantı kurarak ölçülendirdiniz mi?
4. Faça boyunu gövdenin enine göre, enini de
model estetik görünümüne göre ölçülendirdiniz
mi?
5. Ölçü formundaki ölçüleri mukavvaya geçirirken
dikkat ettiniz mi?
6. Geçirdiğiniz ölçülere ve modele göre kalıp
çizimi yaptınız mı?
7. Bilgi işaretlerinin yerlerini, biz ile belirlediniz
mi?
8. Çizime göre kesimi yaptınız mı?
9. Diğer kalıpları da aynı şekilde çıkardınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam
yapabileceksiniz

sağlandığında,

fantezi

çantanın

elde

kesimini

kaydırmadan

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:


Deri satan mağazaları gezerek, fantezi derileri araştırınız.



Elde kesim yapan atölyeleri gezerek, kesim işlemlerini inceleyiniz.



Fantezi çanta yapan kişilerden, besleme malzemeleri hakkında bilgi toplayınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KESİM
Kesim işlemi elde ya da makinede yapılır. Çanta kesimi genelde elde yapılır. Eğer seri
üretim yapılacaksa makinede kesim yapılır. Elde kesimde hazırlanan mukavva kalıpları
kullanılır.Makinede kesimlerde pres kesim bıçakları kullanılır.
Fantezi çanta kesiminde kullanılacak deri seçimi yapılır. Çıkarılan kalıplar büyük
parçalardan başlayarak, deriye ekonomik biçimde, deri hatalarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Elde kesim de bıçağının ucu keskin açılarak, kaydırmadan kesilir (Fotoğraf 2.1) Kesim
yaparken hangi parçadan kaç tane kesilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 2.1: Kalıpların deriye yerleştirilmesi
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2.1. Gövde Kesimi
Deri üzerine gövde kalıbı yerleştirilir. El kesim bıçağı ile kaydırmadan 0,5 cm kıvırma
payı verilerek, deri kesilir. Kalıp üzerindeki tüm işaretler deriye biz ile aktarılır (Fotoğraf
2.2).

Fotoğraf 2.2: Ana gövde kesimi

2.2. Sufle Kesimi
Ana gövde kesiminde olduğu gibi sufle kesimi yapılırken de, kalıp deriye yerleştirilir.
Kesim bıçağı ile iki adet kesilir. Kalıptaki tüm işaretler biz ile alınır (Fotoğraf 2.3).

Fotoğraf 2.3: Sufle kesimi

2.3. Faça Kesimi
Diğer parçaların kesiminde olduğu gibi faça kalıbı deriye yerleştirilir. El kesim bıçağı
ile kaydırmadan kalıp üzerideki sayıya dikkat ederek, kesilir. Kalıptaki işaretler deriye biz ile
aktarılır. Aynı kalıp ile sertleştirme malzemesi de kesilir (Fotoğraf 2.4). Sap ve fitil derileri
de aynı şekilde kesilir.
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Fotoğraf 2.4: Faça kesimi

2.4. Astar Kesimi
Astar üzerine gövde, sufle, cep deri kalıpları ekonomik olarak yerleştirilir. Çizgi
sabunu ile kalıpların kenarlarından kaydırmadan çizilir. Daha sonra çizgilerin üzerinden
makas ile kesilir. Kesilen parçalar kontrol edilir.

2.5. Besleme ve Sertleştirme Malzemesi Kesimi
Fantezi çanta yapımında serleştirme malzemesi olarak salpa, besleme malzemesi
olarak da sünger kullanılır. Salpa (0,4mm kalınlığında) üzerine faça kalıpları yerleştirilir.
Kesim bıçağı ile kesimi yapılır.
Besleme gövde derisine yapılır. Sünger üzerine yerleştirilen ana gövde kalıpları,
makas yardımı ile kesilir.

2.6. Kenar Tıraşı yapımı
Deri kesimi yapılan parçaların bütün kenarları 0,5 mm’den tıraşlanır (Fotoğraf 2.5).
Tıraşlama yapmanın amacı, kenarların rahat kıvrılmasını sağlamaktır.

Fotoğraf 2.5: Tıraş yapma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kesim lastiği
Kesim masası
Kurşun kalemler
Kesim bıçağı
Masat
Eğe
Salpa
Sünger
Çelik cetvel
Makas
Kürk görünümlü deri
Çizgi sabunu
Kenar tıraş makinesi

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak,
besleme ve sertleştirme kalıplarını kesiniz.

İşlem Basamakları











çanta deri,

Öneriler

Kesim bıçağını ince ve keskin bileyiniz. 
Kesilecek deriyi kontrol ediniz.
Çanta kalıplarını deri üzerine

yerleştiriniz.
Kesim bıçağı ile elde kesim yapınız.

Astar kalıplarını astar üzerine
yerleştiriniz.
Çizgi sabunu ile astar kalıpların

kenarlarından çiziniz

Elde astar kesimi yapınız.
Sünger üzerine gövde kalıbını

yerleştiriniz ve kesimini yapınız.
Salpa üzerine faça kalıbını yerleştirerek, 
kesimini yapınız.
Traş makinesinde bütün derilerin kenar 
traşlarını 0,5 cm den yapınız.

Kesim
bıçağının
ucunun
ince
ve keskin olmasına dikkat ediniz.
Kesim yaparken kalıba payları ilave
etmeyi unutmayınız.
Kesim bıçağı ile elde kesim yaparken
kesim bıçağının risklerine karşı dikkatli
olunuz.
Astar kesimi yaparken kaydırmayınız.
Besleme ve sertleştirme kalıplarını
keserken pay bırakmayınız.
Çizgilerin üzerinden kesim yapmaya
dikkat ediniz
Traş makinesinin traş ayarını kontrol
etmeyi unutmayınız.
Traş makinesinin torbasını sık sık
değiştiriniz.

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. ÖLÇME SORULARI
Aşağıda soruların cevaplarını doğru yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Kesim yaparken bıçak ince ve keskin bilenmelidir.
)Kesim yapılacak derinin kontrol edilmesine gerek yoktur.
)Sünger besleme malzemesi değildir.
)Kalıplar deriye büyükten başlayarak, yerleştirilir.
)Astar kesimi elde yapılmaz.
)Kesim yapılırken paylar ilave edilmez.
)Kalıp hataları deri kesiminde düzeltilebilir.
)Elde deri kesimi mukavva üzerinden yapılır.
)Mukavva besleme malzemesidir.
)Deri parçanın kenar tıraşı 0,3 mm yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.

17

B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak gövde model kalıplarını hazırlayınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Kesim bıçağını ince ve keskin bilediniz mi?
2. Kesilecek deriyi kontrol ettiniz mi?
3. Çanta kalıplarını deri üzerine büyükten başlayarak
yerleştirdiniz mi?
4. Deri kesimini kesim bıçağı ile elde kesim yaptınız
mı?
5. star kalıplarını astara yerleştirdiniz mi?
6. Çizgi sabunu ile kalıpların kenarlarından çizip
astar kesimini yaptınız mı?
 Salpa üzerine faça kalıbını yerleştirerek, kesimini
yaptınız mı?
8. Tıraş makinesinde bütün derilerin kenar traşlarını
0,5 cm den yapınız

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.

18

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam
uygulayabileceksiniz.

sağlandığında

fantezi

çantadaki

süsleme

tekniklerini

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır;


Fantezi çanta üretimi yapan işletmelerden fantezi çantada kullanılan süsleme
malzemeleri hakkında bilgi alınız.



Tekniklerini araştırarak, çantada kullanılabilen renkler hakkında bilgi edininiz



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız.

3. SÜSLEME
Süsleme, ürünü yada yüzeyi güzelleştirmek amacıyla, malzemenin özelliğini
bozmadan yapılan, çizme, oyma, boyama, kesme, kakma, baskı aksesuar takma vb.
tekniklerle yapılan işlemdir.
Fantezi çanta, günlük kullanılan çantalara göre daha süslüdür. Fantezi çantada süsleme
çok önemlidir. Çantaya uygulanan süsleme teknikleri, çantayı fantezi duruma getirir.
Yaptığımız çantaya kürk desenli deri ve taşlı broş kullanılarak, fantezi görünüm
kazandırılmıştır.
Çantada kullanılacak renkler, kişinin zevkine, kullanacağı yere göre,
kıyafetine göre değişebilir.

yaşına,

Fantezi çantalarda geceleri ve fantezi kıyafetlerle kullanıldığı için, daha ilgi çekici ve
göz alıcı renkler ve süsleme tercih edilir.

3.1. Süsleme Çeşitleri
3.1.1. Dikiş Teknikleri ile Süsleme
Çanta dikiş teknikleri ile süslenecek ise, süslemesinde gövde kesiminden sonra deriye desen
çizim yapılarak, süsleme yapılacak yerler belirlenir. Birbirine uyumlu renkte iplikler ile
süsleme dikiş tekniklerini kullanarak, süsleme yapılır (Fotoğraf 3.1).
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Fotoğraf 3.1: Dikiş teknikleri ile süsleme

3.1.2. Kumaş aksesuarlar ile süsleme
Bu süsleme tekniğinde, modele ve deriye uygun kumaşlar kullanılarak, çantanın
değişik yerlerinde kullanılabilir. Çantanın estetik görünümüne dikkat edilerek, süsleme
yapılır (Fotoğraf 3.2).

Fotoğraf 3.2: Kumaş ile süsleme

3.1.3. Metallerle Süsleme
Çanta modeline uygun materyal (zımba, halka ve zincir, toka) belirlenir ve çantanın
uygun yerlerinde kullanılır (Fotoğraf 3.3).
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Fotoğraf 3.3: Metallerle süsleme

3.1.4. Püsküllerle Süsleme
Çantanın modeline uygun olarak, aynı veya farklı deriden, ya da çeşitli malzemeden
(kürk, floş iplik vs.)yapılan püsküller kullanılarak süsleme yapılır (Fotoğraf 3.4).

Fotoğraf 3.4: Püsküllerle Süsleme

3.1.5. Değişik Derilerle Süsleme Tekniği
Çanta derisine uygun renk ve desende farklı deri ile çeşitli şekillerde kompozisyon
oluşturularak, süslemeler yapılır. Çantanın modeline uygun olarak, çantanın değişik
yerlerinde uygulanabilir (Fotoğraf 3.5).
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Fotoğraf 3.5: Değişik Derilerle Süsleme

3.2.6. Broşla Süsleme
Çanta üzerinde uygun yerlere broşlar yerleştirilir (Fotoğraf 3.6). Broşlar çıkartılabilir
özellikte olduğu için yerleri ve modelleri değiştirilebilir. Günlük kullanılan bir çantaya,
fantezi bir broş takılarak fantezi bir çanta haline dönüştürülebilir.

Fotoğraf 3.6: Broşlarla süsleme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.

Broş
Çanta
Kumaş
Metal

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak,
takarak süsleyiniz.

İşlem Basamakları

çantayı broş

Öneriler

 Broş takarak süslemede, deriye,
renge ve çanta ölçülerine uygun broş
seçiniz.
 Çanta yüzeyi üzerinde uygun yeri
belirleyiniz.
 Broşu belirlediğiniz yere takınız.

 Broşu çanta boyutlarına uygun
büyüklükte seçiniz.
 Renk uyumuna dikkat ediniz.
 Broşu çantanın uygun yerine
yerleştirmeye dikkat ediniz.
 Broşu deriyi zedelemeden
yerleştiriniz.

Çantamızda broşla süsleme tekniği kullanıldığı için Modül-2’nin son faaliyeti olan sap
takma işleminden sonra broş takılacaktır. Modül-1’de bilgi olarak verilmiştir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI )
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru yanlış olarak değerlendiriniz doğru-yanlış
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fantezi çanta deri ile yapıldığı için kumaş ile süslenemez..
Fantezi çanta şık süslemeli gece çantasıdır.
Fantezi çanta yapımında besleme ve sertleştirme malzemesi kullanılmaz.
Fantezi çantalar sadece koyu renklerden yapılır.
Fantezi çantalar sadece trok süsleme tekniği ile süslenir.
Fantezi çantalarda fular ile süsleme kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.

24

B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç gereci sağlayarak çantaya süsleme yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.

Evet

Hayır

Broş tekniği ile süslemede, deriye, renge ve çanta
ölçülerine uygun broş seçtiniz mi?
Çanta yüzeyi üzerinde uygun yeri belirlediniz mi?
Broşu belirlediğiniz yere deriye zarar vermeden
taktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
bu yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.

25

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, fantezi çantada kullanılan besleme ve sertleştirme ve
kenar kıvırma tekniklerini uygulayarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gerekli araştırmalar öncelikle şunlardır:


Saraciye malzemesi satan mağazaları gezerek, , besleme sertleştirme gereçlerini
araştırınız.



Saraciye üretimi yapan işletmelere giderek besleme ve sertleştirme yapan
kişilerden bilgi edininiz.



İşletmelere giderek, kenar kıvırma tekniklerini yapan kişileri gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. BESLEME SERTLEŞTİRME YAPMA
Çantada sertleştirme ve besleme çantaya dolgunluk ve sertlik vermek amacı ile yapılır.
Sertleştirme malzemesi olarak, salpa, mukavva gibi sert yapılı, besleme malzemesi olarak da,
sünger gibi yumuşak yapılı malzemeler kullanılır.
Fantezi çanta yapımında model özelliğine göre sertleştirme ve besleme yapılır. Gövde
beslemesi yaparken, deri parçasına yapıştırıcı sürüp 1 dakika bekletilir. Sünger, derinin
üzerine ortalayarak yapıştırılır (Fotoğraf 4.1).

Fotoğraf 4.1: Sünger ile Besleme
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Faça sertleştirmesi yaparken, deri üzerine yapıştırıcı sürüp, bekletilir. Salpa yapıştırıcı
sürülen yere kenarlarda eşit boşluklar bırakılarak, ortaya yerleştirilir (Fotoğraf 4.2).

Fotoğraf 4.2: Faça Sertleştirme

4.1. Kenar Kıvırma
Yapılan fantezi çantada, façaya kenar kıvırma işlemi yapılır. Faça derisine kıvırmalık
yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcının kıvırma süresi eklendikten sonra, deri üzerine salpa
yapıştırılır. Salpa yerleştirilirken deri kenar paylarının her tarafta eşit olmasına dikkat edilir.
Salpa yapıştıktan sonra kemik yardımı ile kıvırma yapılır.
Kenar kıvrımlarını yaparken, besleme malzemesinin tam kenarından deri kıvrılmalıdır
(Fotoğraf 4.3).

Fotoğraf 4.3: Elde Kenar Kıvırma Yapma
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Kıvırma yapıldıktan sonra, faça parçalar ayna makinesinden geçirilir (Fotoğraf 4.4).

Fotoğraf 4.4: Ayna yapma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç Gereçler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kesim bıçağı
Yapıştırıcı çeşitleri
Sünger
Salpa
Kemik
Ayna makinesi
Model mukavvası
Yapıştırıcı kutusu ve fırça
Kesilmiş deriler ve besleme malzemeleri

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkatte alarak, besleme
sertleştirme ve kenar kıvırma tekniklerini uygulayınız.

İşlem Basamakları







Öneriler


Ana gövde derisine yapıştırıcı sürünüz
Ana gövdeye besleme malzemesini
(süngeri)ortalayarak yapıştırınız.
Salpa derilerine yapıştırıcı sürünüz.
Salpa üzerine faça derileri yapıştırınız.
Salpa derilerinin kenarlarını kemik ile
elde kıvırınız.
Salpa derilerini aynadan geçiriniz.





Yapıştırıcıyı ince ve taşırmadan
sürmeye dikkat ediniz.
Besleme malzemesini ana gövdeden
0.5 cm kısa olmasına dikkat ediniz.
Faça derisine salpayı ortalayarak
yapıştırmaya dikkat ediniz
Faça derilerinin kenar kıvrımlarını
dikkatli yapınız.

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. ÖLÇME SORULARI
Aşağıda çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çantada sertleştirme ve besleme ne için yapılır?
A)
B)
C)
D)

2.

Besleme malzemesi deriye göre ne kadar kısa olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

3.

.Sünger
Para bantı
Salpa
Hiç birisi

Çantada sertleştirme ve besleme malzemesi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)
B)
C)
D)

5.

0.5 cm
10 mm
0.4 cm
6,5 mm

Setleştirme malzemeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4.

Güzel görünüm vermesi için yapılır.
Sağlamlık kazandırmak için yapılır.
Çantaya dolgunluk ve sertlik vermek amacı ile yapılır
Deriyi kalınlaştırmak için yapılır.

Sünger-Salpa
Bant-Kumaş
Mukavva-solüsyon
Tela-karton

Kenar kıvırma tekniği kaç tanedir?
A)
B)
C)
D)

2
3
4
5
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6.

Ütüleme işlemini hangi makine ile yapabiliriz.?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Pres
Ayna makinesi
Buharlı ütü
Hiçbiri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise uygulama testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Gerekli araç ve gereci sağlayarak, fantezi çanta besleme, sertleştirme ve ayna işlemini
uygulayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Aşağıda listelenen ölçütlerin her birini gözleyemediyseniz HAYIR, gözlediyseniz
EVET şeklinde karşısındaki kutucuğa (X) le işaretleyiniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Ana gövdeye yapıştırıcı sürdünüz mü?
2. Ana gövdeye besleme malzemesini ortalayarak
yapıştırdınız mı?

3.

Salpa derilerine yapıştırıcı sürdünüz mü?

4. Salpa derisine faça ile sertleştirme yaptınız mı?
5. Salpa derilerinin kenarlarını kemik ile kıvırdınız
mı?

6. Façaları aynada ütülediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “HAYIR” yanıtlarınız var ise
hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı EVET
ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Modül ile kazandığınız bayan çanta yapma yeterliğini ölçmek için çanta yapımının
aşamaları olan kalıp, kesim, süsleme ve besleme- sertleştirme işlemlerini yapınız Bu
uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
UYGULAMA FAALİYETİ: Kalıp, kesim, süsleme ve besleme-sertleştirme
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışların her birinde öğrencinin kazandığı
davranışları değer ölçeğine göre değerlendiriniz.

Evet

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Hayır

1. Kalıp hazırlamak
A) Fantezi çantayı modele uygun ölçülendirdiniz mi?
B) Fantezi çantanın ölçüsüne göre kalıp çizimini yaptınız mı?
C) Fantezi çantanın ölçüsüne göre kalıp sayılarını kontrol
ettiniz mi?
D) Kalıp üzerindeki işaretleri aldınız mı?
2.Kesim yapmak
A) Kalıplara uygun deri kesimi yaptınız mı?
B) Ana gövdenin besleme malzemesini kestiniz mi?
C) Sertleştirme malzemelerini kestiniz mi?

3.Süsleme yapma
A)
B)

Deriye, renge ve çanta ölçülerine uygun broş seçtiniz mi?
Çanta yüzeyi üzerinde uygun yeri belirlediniz mi?

C)

Broşu belirlediğiniz yere taktınız mı?

4.Besleme sertleştirme yapma
A)
B)
C)
D)

Sertleştirme ve besleme yaptınız mı?
Besleme ve sertleştirme malzemelerini
yapıştırdınız mı?
Faça kenarını elde kemik ile kıvırdınız mı?
Ayna işlemini yaptınız mı?

ortalayarak

DEĞERLENDİRME
Modülü tamamladınız tebrikler. Öğretmeniniz
uygulayacaktır. Öğretmeniniz ile iletişim kurunuz.
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size

çeşitli

ölçme

araçları

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Y
D
Y
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
A
C
D
A
B

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Fantezi Çanta-1 modülü faaliyetleri sonunda kazandığınız davranışların
değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu değerlendirme
sonucuna göre fantezi çanta 2 modülüne geçebilirsiniz.
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