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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD137 

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Kadın Terziliği 

MODÜLÜN ADI Fantezi Elbise Dikimi I 

MODÜLÜN TANIMI 

Tekniğe uygun olarak fantezi elbise ana ve yardımcı 

malzemelerinin kesilmesini ve dikim öncesi hazırlık 

işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Bluz Dikimi I-II, Giyimde Süsleme Modüllerini başarmış 

olmak. 

YETERLİK Fantezi elbise dikmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında model ve kumaş özelliğine uygun 

fantezi elbise kesim ve dikimi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Tekniğe uygun olarak fantezi elbise ana ve yardımcı 

malzemelerini kesebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak fantezi elbise dikim öncesi hazırlık 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Fantezi elbise kumaşı, fantezi elbise kalıpları, kesim masası,  

toplu iğne, mezura, cetvel, makas, çizgi taşı, ütü, ütü 

malzemeleri, dokuma tela, pul-boncuk vb. süsleme 

malzemeleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla, hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Sosyal hayatın gelişmesiyle, günlük giyim tarzının dışında daha özel görünümlü kıyafetlere 

de ihtiyaç duyulmuştur. Giyilecek yere göre model ve süsleme özellikleri farklı fantezi 

giysiler giyilmeye başlanmıştır. 

Fantezi elbiseler günün önemine ve giyen kişinin konumuna göre, fantezi kumaşlar (saten, 

tafta, tül, kadife vb.) kullanılarak çeşitli süslemelerle hazırlanır. 

Bu modülde, terzilik tekniği ile fantezi elbise dikimi ve süslemesi ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazanacaksınız. Kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fantezi elbise kumaşının 

kesimini, kontrolünü ve 1. prova işlemlerini yapabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında fantezi elbise model 

analiz işlemlerini, fantezi kumaşları biçkiye hazırlama, kalıbı kumaşa yerleştirme ve kesim 

işlemlerini yapabileceksiniz.  

 

 

Fantezi elbise modellerini ve bu modellere uygun kumaşları araştırınız. Bulduğunuz model 

ve kumaş örneklerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. FANTEZİ ELBİSE KESİMİ 
 

1.1. Fantezi Elbise Model Analiz İşlemleri 
 

ÜRÜN: Fantezi Elbise TARİH: SEZON: 

 
Şekil 1.1 

 

PARÇA LİSTESİ 

 Kumaş                     

Arka:2 adet 

Arka kup:2 adet 

Ön:1 adet 

Ön kup:2 adet 

Ön sağ etek: 1 adet 

Ön sol etek: 1 adet 

Arka etek:2 adet 

Drapeli kumaş 

Sağ ön: 1 adet 

Arka: 2 adet 

Pilise yapılmış kumaş (fırfır için) 

1cm piliseli kumaş           

Tela 

Arka:2 adet 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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MODEL ANALİZİ 

 Asimetrik ve askısız (straples) 

 Sağ ön ve arka beden drapeli 

 Arkadan fermuarlı 

 Sol üst göğüs pul-boncuk işlemeli 

 Drapeli üst beden kalça hattı hizasında 

 Etek sol bacak üzerinde derin yırtmaçlı 

 Etek boyu uzun ve etek ucu genişletilmiş  

 Etek üzeri eşit kalınlıkta piliseli fırfırlı 

katlarla süslenmiş 

 

Arka kup:2 adet 

Ön:1 adet 

Ön kup:2 adet 

Astar 

Arka:2 adet 

Arka kup:2 adet 

Ön:1 adet 

Ön kup:2 adet 

Alınacak malzemeler 

 1.60 cm eninde 1.50 cm tafta kumaş 

 1.50 cm eninde 1 m boyunda drapeli tafta 

kumaş 

 1.50 cm eninde 3 m boyunda 1 cm piliseli 

tafta kumaş 

 Çift en 50 cm astar 

 Tek en 100 cm dokuma tela 

 50 cm fermuar 

 Dikiş ipliği, misina ipi, pul, boncuk, dikiş 

malzemeleri 

 

1.2. Fantezi Kumaşları Biçkiye Hazırlamada Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

 Ütü masasının ve ütü altının temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 Ütü uygun ayara getirilerek kumaş ütülenmelidir. Ütü işlemi kumaşın boy 

yönünde yapılmalıdır. 

 Kumaşın parlamaması ve desenlerin bozulmaması için ütü kumaşın tersinden 

yapılmalıdır.  

 Kalıplar kumaşa yerleştirilirken önce büyük parçalar yerleştirilmeli, küçük 

kalıplar için oyuntulardan yararlanılmalıdır. 

 Kalıplar düz boy iplik yönlerine dikkat edilerek yerleştirilmelidir. 
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1.3. Fantezi Elbise Kesim İşlemleri 
 

1.3.1. Fantezi Elbise Kumaşını Biçkiye Hazırlama İşlemleri 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşın başındaki ve sonundaki 

eğrilikleri düzeltiniz.  

 Kumaş kenarlarını T cetveli kullanarak 

veya iplik çekerek kesip düzeltiniz. 

 Kumaşı tersinden ütü masasına 

yerleştiriniz. 

 Ütü masasının temiz olmasına dikkat 

ediniz.  

 Kumaşın cinsine göre uygun ütü ayarını 

yapınız.  

 Kumaşın türüne göre ütüleme tekniğini 

seçiniz.  

 Ütü bezi kullanmaya özen gösteriniz. 

 Ütü altında teflon taban 

kullanabilirsiniz. 

 Kumaşı düz boy iplik yönünde 

ütüleyiniz. 

 Kumaşı esnetmemeye dikkat ediniz. 

 Ütülemeden sonra soğutma yapınız.  

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değiştirerek 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Modeli doğru analiz ettiniz mi?   

2 Kumaşın başındaki ve sonundaki eğrilikleri düzelttiniz mi?   

3 
Kumaşı biçkiye hazırlarken, ütü masasının ve ütü altının temiz 

olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

4 Kumaşın düz boy iplik (atkı ve çözgü ) yönüne dikkat ettiniz mi?   

5 Kumaşı tersinden ütü masasına yerleştirdiniz mi?   

6 Ütü ayarının kumaşa uygun olmasına dikkat ettiniz mi?   

7 Kumaşı boy iplik yönünde ütülediniz mi?   

8 Ütülemeden sonra soğutma yapınız mı?   

9 İşi planlanan zamanda tamamladınız mı?   

10 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz 
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1.3.2. Fantezi Elbise Kalıbını Kumaşa Yerleştirme İşlemleri 

Fantezi elbise kumaşlarına kalıpları yerleştirirken, desen, tüy, D.B.İ, verimlilik gibi unsurlara 

dikkat edilmelidir. Asimetrik modeller çalışılırken kalıp yerleştirme daha fazla özen 

gerektirir. Bunun için kalıpların bütün işaretlerinin tam olmasına ve kumaşa geçirilmesine 

dikkat ederek çalışılmalıdır. 

Provalı giyimlerde kalıplar dikiş paysız olarak kullanılır. Kalıp kumaşa aktarıldıktan sonra 

gerekli dikiş payları verilerek kesim yapılır. 

   

UYGULAMA FAALİYETİ 
  

İşlem Basamakları Öneriler 

Kumaş için 

 Modelin bütün kalıplarını hazırlayınız. 

Kalıpların sayısını ve doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Kalıp üzerinde olması gereken yazı ve 

işaretlerin (kalıp adı, kesim adedi, 

D.B.İ., çıt işaretleri vb.) tam olmasına 

dikkat ediniz. 

 Beden parçalarını kesmek için kumaşı, çift 

kat olarak masaya seriniz. 

 

 Kumaşın en ve boy ipliklerinin 

kaymamasına özen gösteriniz. 

 Kumaşı tersinden sermeye dikkat 

ediniz. 

 
 Beden kalıp parçalarını kumaş üzerine 

yerleştiriniz. 

 Ön kalıbı kumaş katına yerleştirmeye 

dikkat ediniz. 

 Kalıp parçalarını düz boy iplik yönüne 

göre yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 Tüm kalıp parçalarının aynı yönde 

olmasına özen gösteriniz. 

 Kalıpları kumaşa yerleştirirken 

verimlilik ilkesine göre çalışmaya 

özen gösteriniz. 

 

 

 
 Etek kumaşını kesim masasına seriniz. Sağ 

ve sol ön etek kalıplarını yerleştiriniz. 

 Model asimetrik olduğu için kumaşı 

açık en olarak sermeye dikkat ediniz. 

 Kumaşın en ve boy ipliklerinin 

kaymamasına özen gösteriniz. 

 Kalıpları kumaşın yüzüne 

yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kumaşın kalan enini ikiye katlayarak arka 

etek için çift kat kumaş oluşturunuz ve 

arka etek kalıbını yerleştiriniz. 

 Kumaşın en ve boy ipliklerinin 

kaymamasına özen gösteriniz. 

 Kumaşı ekonomik kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 
 Kalıpları kumaşa sabitleyerek 

kenarlarından çiziniz. Çıt ve diğer önemli 

işaretlerin yerlerini belirleyiniz. 

 

 Çizim araçlarının leke bırakmamasına 

özen gösteriniz. 

 Çizim aracınızın ince uçlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Gereksiz çizgilerden kaçınınız. 

 Gerekli dikiş paylarını veriniz.  Payların kalıp kenarlarına paralel 

olmasına dikkat ediniz. 

Drapeli kumaş için 

 
 Karışık drape yapılmış kumaşı kesim 

masasına seriniz. Sağ ön beden kalıbını 

yerleştiriniz  

 Model asimetrik olduğu için kumaşı 

açık en olarak sermeye dikkat ediniz. 

 Sağ ön kalıbı kumaşın yüzüne 

yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 Kumaşın drapelerini açmadan 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 
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 Kumaşın kalan enini ikiye katlayarak arka 

beden için çift kat kumaş oluşturunuz ve 

arka beden kalıbını yerleştiriniz. 

 Kumaşı ekonomik kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Kumaşın drapelerini açmadan 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 

 Gerekli dikiş paylarını veriniz.  Çizim araçlarının leke bırakmamasına 

özen gösteriniz. 

 Çizim aracınızın ince uçlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Gereksiz çizgilerden kaçınınız. 

 Payların kalıp kenarlarına paralel 

olmasına dikkat ediniz. 

Astar için 

 Beden parçalarını kesmek için kumaşı, çift 

kat olarak masaya seriniz. 

 

 Kumaşın en ve boy ipliklerinin 

kaymamasına özen gösteriniz. 

 Astarı tersinden sermeye dikkat ediniz. 

 

 
 Beden kalıp parçalarını astar üzerine 

yerleştiriniz. 

 

 Ön kalıbı kumaş katına yerleştirmeye 

dikkat ediniz. 

 Kalıp parçalarını düz boy iplik yönüne 

göre yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 Tüm kalıp parçalarının aynı yönde 

olmasına özen gösteriniz. 

 Kalıpları kumaşa yerleştirirken 

verimlilik ilkesine göre çalışmaya 

özen gösteriniz. 
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 Kalıpları kumaşa sabitleyerek 

kenarlarından çiziniz. Çıt ve diğer önemli 

işaretlerin yerlerini işaretleyiniz. 

 

 Çizim araçlarının leke bırakmamasına 

özen gösteriniz. 

 Çizim aracınızın ince uçlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Gereksiz çizgilerden kaçınınız. 

 Gerekli dikiş paylarını veriniz.  Payların kalıp kenarlarına paralel 

olmasına dikkat ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değiştirerek 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Modelin bütün kalıplarını hazırladınız mı?   

2 Kalıpların sayılarını ve doğruluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

3 
Beden parçalarını kesmek için kumaşı çift kat olarak masaya 

serdiniz mi? 

  

4 
Beden kalıp parçalarını tekniğine uygun olarak kumaş üzerine 

yerleştirdiniz mi? 

  

5 
Etek ön parçalarını modele ve tekniğe uygun yerleştirdiniz 

mi? 

  

6 
Kalan kumaşı ikiye katlayarak arka eteği tekniğe uygun 

yerleştirdiniz mi? 

  

7 Kalıpların etrafından çizerek kalıbı kumaşa aktardınız mı?   

8 Gerekli dikiş paylarını verdiniz mi?   

9 
Dikiş paylarını kalıp kenarlaına paralel ve düzgün olarak 

çizdiniz mi? 

  

10 
Drapeli kumaşın yüzüne sağ ön beden kalıbını yerleştirdiniz 

mi? 

  

11 
Kalıpları kumaş drape özelliğini bozmadan yerleştirmeye özen 

gösterdiniz mi? 

  

12 
Kalan drapeli kumaşı ikiye katlayarak arka bedeni tekniğe 

uygun yerleştirdiniz mi? 

  

13 Gerekli dikiş paylarını verdiniz mi?   

14 
Beden parçalarını kesmek için astarı çift kat olarak masaya 

serdiniz mi? 

  

15 
Beden kalıp parçalarını tekniğine uygun olarak astar üzerine 

yerleştirdiniz mi? 

  

16 Kalıpların etrafından çizerek kalıbı astara aktardınız mı?   

17 Gerekli dikiş paylarını verdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili konuya 

dönerek işlemleri tekrar ediniz. 
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1.3.3. Fantezi Elbise Kesim İşlemleri 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Kumaşı dikiş payı çizgilerinden 

kesiniz. 

 Beden ve etek parçalarını dikkatle kesiniz. 

 Kullandığınız makasın keskin olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kesilmiş beden parçalarını dikkatli kontrol 

ediniz. 

 

Tela için 

 Tek en telayı boydan ikiye katlayarak 

çift kat olarak kesim masasına 

yerleştiriniz. 

 Telanın düz boy ipliğine dikkat ediniz. 

 Telanın yapışkan yüzü içte kalacak şekilde 

katlamaya özen gösteriniz. 

 

 
 Kesilmiş beden  parçalarını telanın 

üzerine yerleştiriniz ve kesiniz. 

 Beden parçalarını yerleştirirken düz boy iplik 

yönlerine dikkat ediniz. 

 Kullandığınız makasın keskin olmasına 

dikkat ediniz. 

 Telayı beden parçalarının kenarından 

kesmeye özen gösteriniz. 

 Kesilmiş tela parçalarını dikkatli kontrol 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli dikiş paylarını vererek sağ ön 

bedeni drapeli kumaştan kesiniz. 

 Drapeli kumaştan kesilen sağ ön bedenin 

kontrolünü dikkatle yapınız. 

 
 Gerekli dikiş paylarını vererek arka 

bedeni drapeli kumaştan kesiniz. 

 Drapeli kumaştan kesilen arka beden 

parçalarının kontrolünü dikkatle yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değiştirerek 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Kullandığınız makasın keskin olmasına dikkat ettiniz mi?   

2 
Beden ve etek parçalarını dikiş payı çizgilerinden dikkatle 

kestiniz mi? 
  

3 Telayı çift kat olarak kesime hazırladınız mı?   

4 
Telanın yapışkan yüzü içte kalacak şekilde katlamaya özen 

gösterdiniz mi? 
  

5 
Kesilmiş beden  parçalarını telanın üzerine tekniğe uygun 

yerleştirip kestiniz mi?. 
  

6 Drapeli kumaşı tekniğine uygun kestiniz mi?   

7 
Kalıpları kumaşa uygularken ekonomiklik ilkesine dikkat ettiniz 

mi? 
  

8 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

9 İşi planlanan zamanda tamamladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili konuya 

dönerek işlemleri tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında fantezi 

elbisenin dikim öncesi hazırlık işlemlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

Fantezi elbise dikimi yapan moda evlerine giderek fantezi elbise prova-kontrol işlemlerini 

gözlemleyip elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. FANTEZİ ELBİSE DİKİM ÖNCESİ 

HAZIRLIK İŞLEMLERİ 
 

2.1. Fantezi Elbise 1. Prova-Kontrol İşlemleri 

 
2.1.1. Fantezi Elbiseyi 1. Provaya Hazırlama İşlemleri 

Moda evleri ve butiklerde, modele ve kumaş özelliğine bağlı olarak,  iki türlü prova 

yapılmaktadır. Bunlar: 

1- Önce kıyafetlerin astarı kesilir, provadan sonra kolay sökülmesi için, misinalı iplik ile 

dikilir.1. provadan sonra sökülüp karşılaştırma ve düzeltmeleri yapılır. Bu astar kalıplar 

kumaşın üzerine yerleştirilerek kesim yapılır. (Hassas kumaşlarda bu yöntem kullanılır.) 

2- Modelin parçaları kumaştan kesilir, teyel ile birleştirilir ve 1. provaya hazırlanır. Provadan 

sonra sökülüp, karşılaştırma ve düzeltmeleri yapılır. Modelin kesilmiş parçaları kontrol 

edilir, eşleştirilir, telalanır ve teyellenerek 1. provaya hazır hâle getirilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Bütün beden parçalarına dokuma tela 

yapıştırınız.  

 Tela ve ütü tabanı arasına mülaj 

kâğıdı yerleştirerek telayı 

yapıştırınız. 

 Telanın net olarak yapışmasına 

dikkat ediniz. 

 Bazı kumaşlarda tela yerine, tuşesi 

sert ve aynı renkte bir kumaşla 

dubleleyebilrsiniz. 

 
 Tela yapıştırılan ön ve arka beden 

parçalarını makinede dikiş paylarından 

birleştiriniz  

 1. provadan sonra dikişler 

söküleceğinden dikiş ayarının büyük 

olmasına dikkat ediniz. 

 Başlangıç ve sonda pekiştirme 

yapmayınız. 

 Kontrol işaretlerinin mutlaka üst üste 

gelmesine özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 16 

 
 Fermuarın ve bedenin düzgün takılması için 

arka orta dikişini bir miktar dikiniz.  

 

 
 Yırtmaç açıklığını bırakarak sağ ve sol ön 

eteği, yan dikişleri ve arka ortasını 

birleştiriniz. 

 Dikiş başlangıcı ve sonunda 

pekiştirme yapmamaya özen 

gösteriniz. 

 
 Kupların dikiş payları ön ve arka ortasına, 

yan dikiş payları da arka bedene bakacak 

şekilde ütüleyiniz. 

 Dikilmiş parçaları esnetmeden, düz 

boy ipliği yönünde ütülemeye dikkat 

ediniz. 

 Dikişlerin net ütülenmesine dikkat 

ediniz. 
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 Arka ortası dikiş payını ikiye açarak 

ütüleyiniz. 

 Ütülemenin net olmasına dikkat 

ediniz. 

 
 Göğüs kısmını form vererek  ütüleyiniz. 

 Göğüs yastığı kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 

 
 Üst bedeni ütüleyip  provaya hazır hâle 

getiriniz. 
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 Etek üzerinde fırfırların geçeceği hatları 

belirleyiniz. 

 Çizimde leke bırakmayan bir 

malzeme kullanmaya dikkat ediniz. 

 Gereksiz çizgilerden kaçınınız. 

 Çizgilerin paralel olmasına özen 

gösteriniz. 

 Modele uygun hatlar belirlemeye 

dikkat ediniz. 

 Belirlenen hatları ölçerek fırfır 

uzunluklarını belirleyiniz. 

 

 
 Belirlenen ölçülerde pilise kumaştan 22 cm 

genişliğinde fırfır parçalarını kesiniz. 

 

 
 Eteğe dikerken piliselerin açılmaması için 

fırfır parçalarının bir kenarına 1cm’den 

makine çekiniz. 

 Piliselerin kaymamasına özen 

gösteriniz. 
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 Fırfır parçalarının uç kısımlarına misinalı 

overlok çekerek dalgalı görünmesini 

sağlayınız. 

 Bu işlem için overlok makinesine 

aparat takmayı unutmayınız. 

 Overlok veya aparatı yoksa bu 

işlemi  zikzak makinesi kullanarak da  

yapabilirsiniz 

 
 Çizilen hatlara fırfır parçalarını yerleştirerek 

teyel ile birleştiriniz. 

 

 Üst beden ile eteği birleştirerek provaya 

hazır hâle getiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değiştirerek 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bütün beden parçalarına dokuma tela yapıştırdınız mı?   

2 Telanın net olarak yapışmasına dikkat ettiniz mi?   

3 
Ön ve arka beden parçalarını makinede dikiş paylarından 

birleştirdiniz mi? 
  

4 Makine dikiş ayarının büyük olmasına dikkat ettiniz mi?    

5 Kontrol işaretlerinin üst üste gelmesine özen gösterdiniz mi?   

6 
Fermuarın ve bedenin düzgün takılması için arka orta dikişini bir 

miktar diktiniz mi? 
  

7 
Yırtmaç açıklığını bırakarak sağ ve sol ön eteği, yan dikişleri ve 

arka ortasını birleştirdiniz mi? 
  

8 
Dikiş başlangıcı ve sonunda pekiştirme yapmamaya özen 

gösterdiniz mi? 
  

9 
Kupların dikiş payları ön ve arka ortasına, yan dikiş payları da 

arka bedene bakacak şekilde ütülediniz mi? 
  

10 Dikişlerin net ütülenmesine dikkat ettiniz mi?   

11 Arka ortası dikiş payını ikiye açarak ütülediniz mi?   

12 Göğüs kısmını form vererek  ütülediniz mi?   

13 Göğüs yastığı kullanmaya özen gösterdiniz mi?   

14 Üst bedeni ütüleyip  provaya hazır hâle getirdiniz mi?   

15 Etek üzerinde fırfırların geçeceği hatları belirlediniz mi?   

16 Çizgilerin paralel olmasına özen gösterdiniz mi?   

17 Fırfır metrajlarını belirlediniz mi?   

18 
Belirlenen ölçülerde pilise kumaştan istenilen genişlikte fırfır 

parçalarını kestiniz mi? 
  

19 
Eteğe dikerken piliselerin açılmaması için fırfır parçalarının bir 

kenarına 1cm’den makine çektiniz mi? 
  

20 Piliselerin kaymamasına özen gösterdiniz mi?   

21 Fırfır için overlok makinesina aparat taktınız mı?   

22 
Fırfır parçalarının uç kısımlarına misinalı overlok çekerek dalgalı 

görünmesini sağladınız mı? 
  

23 Fırfır parçalarını teyel ile eteğe birleştirdiniz mi?   

24 Üst beden ile eteği birleştirdiniz mi?   

25 Giysiyi tekniğe uygun provaya hazırladınız mı?   

26 İşi planlanan zamanında tamamladınız mı?   
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DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili 

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz. 
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2.1.2. Prova İşlemleri 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Provaya hazırlanmış elbiseyi giydirip arka 

ortasında fermuar açıklığını kapatınız. Genel 

olarak inceleyiniz 

 Kullandığınız toplu iğnenin kumaşı 

zedelememesine dikkat ediniz. 

 Provada boy aynası kullanmaya 

özen gösteriniz. 

 
 Ön bedeni inceleyiniz ve gerekli 

düzeltmeleri yapınız. 

 Simetrik modellerde provayı 

bedenin sağ tarafında yapmaya özen 

gösteriniz.  

 Ön ortasının kaymamasına dikkat 

ediniz. 

 Ön kup dikişlerinin yerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Arka bedeni 

inceleyiniz ve 

gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 

 Arka ortasının kaymamasına dikkat 

ediniz. 

 Arka kup dikişlerinin yerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yan dikişi inceleyerek gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 

 Arka bedenin ön bedene doğru 

kapanmasına dikkat ediniz. 

 Yan dikiş hattının yerinde olmasına 

dikkat ediniz. 

 
 Beden ve etek birleşim hattının 

düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 

 Kontolü boy aynası karşısında 

yapmaya özen gösteriniz. 

 Gerekirse ekstrafor ile kalça hattını 

belirleyiniz. 

 
 Drapeli ön bedeni sağ yan ve göğüs üstüne 

yerleştirerek toplu iğne ile tutturunuz.  

 Drapelerin bedeni sarmasına dikkat 

ediniz. 

 Drapelerin açılmamasına özen 

gösteriniz. 
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 Drapelerin bedeni sarmasına dikkat ederek 

sol göğüs altından geçirip sol yan dikişe 

iğneleyiniz. 

 Drapelerin açılmamasına dikkat 

ediniz. 

 
 Drapeli arka bedenleri yerleştirip arka orta 

ve yan dikişlerden iğneleyiniz. 

 Drapelerin duruşunu kontrol ediniz. 

 Dikiş hatlarının net olmasını kontrol 

ediniz. 

 Drapelerin açılmadan vücudu 

sarmasına özen gösteriniz. 

 
 Etek boyunu kontrol ederek ayarlayınız. 

 Etek boyunu yerden cetvel ile 

belirlemeye dikkat ediniz. 

 Alınan etek boyunu masa üzerinde 

riga ve cetvel kullanarak düzeltmeye 

özen gösteriniz. 
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 Fırfırların boyunu ve duruşlarını kontrol 

ediniz. Gerekli düzeltmeleri yapınız.  

 
 Fırfırların kıvrımları az olduğu 

takdirde biraz büzgü 

yapabileceğinizi unutmayınız.  

 Fırfırların daha kabarık olması için 

fırfır boyunu kısaltabileceğinizi 

unutmayınız. 

 
 Prova sonrası elbisenin son hâlini 

inceleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla 

değiştirerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Elbiseyi kişiye giydirip fermuar açıklığını iğnelediniz mi?   

2 
Kullandığınız toplu iğnenin kumaşı zedelememesine dikkat 

ettiniz mi? 
  

3 
Simetrik modellerde provayı bedenin sağ tarafında yapmaya 

özen gösterdiniz mi?  
  

4 Ön bedeni inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

5 
Ön ortası ve ön kup dikişlerinin kaymamasına dikkat ettiniz 

mi? 
  

6 Arka bedeni inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

7 
Arka ortası ve arka kup dikişlerinin kaymamasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

8 Yan dikişi inceleyerek gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

9 
Arka bedenin ön bedene doğru kapanmasına dikkat ettiniz 

mi? 
  

10 Yan dikiş hattının yerinde olmasına dikkat ettiniz mi?   

11 
Beden ve etek birleşim hattının düzgünlüğünü kontrol ettiniz 

mi? 
  

12 
Drapeli ön bedeni sağ yan dikişten sol yan dikişe doğru 

modele uygun yerleştirerek tutturdunuz mu? 
  

13 
Drapeli arka bedenleri yerleştirerek arka orta ve yan 

dikişlerden iğnelediniz mi? 
  

14 Drapelerin açılmadan vücudu sarmasına özen gösterdiniz mi?   

15 Dikiş hatlarının net olmasını kontrol ettiniz mi?   

16 Etek boyunu yerden cetvel ile belirlediniz mi?   

17 
Etek boyunu masa üzerinde riga ve cetvel kullanarak 

düzelttiniz mi? 
  

18 Fırfırların boyunu ve duruşlarını kontrol ettiniz mi?   

19 Prova sonrası elbisenin son hâlini incelediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili konuya 

dönerek işlemleri tekrar ediniz. 
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2.1.3. Fantezi Elbiseyi 1. Provadan Çıkarma İşlemleri 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka orta hattınındaki düzeltmeleri 

bozmadan işaretleyerek iğneleri çıkartınız.  

 İşaretleme için sabun veya işaret teyeli 

kullanınız. 

 Elbiseyi kişinin üzerinden prova yerleri 

bozulmadan çıkartınız. 

 Provada düzeltilen yerlerin 

değişmemesine dikkat ediniz. 

 Drapeli parçalar üzerinde kontrol 

işaretlerini alınız ve bedenden çıkarınız.  

 İşaretleme için sabun veya işaret teyeli 

kullanınız. 

 Drapeli parçaların düzeltmelerini çizerek 

yapınız.  

 Düzeltmeleri yaparken cetvel ve riga 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 Beden ve eteğin birleşim hattında kontrol 

işaretlerini alarak ayırınız. 

 

 Beden parçaları üzerinde kontrol 

işaretlerini alınız ve bedenin bütün 

dikişlerini sökünüz. 

 Sökme işleminde kumaşın zarar 

görmemesine özen gösteriniz. 

 
 Beden parçalarını ütüleyiniz.  

 

 Ütü ısı ayarının kumaşa uygun 

olmasına dikkat ediniz. 

 Dikiş paylarının tamamen açılmasına 

dikkat ediniz. 

 Provada işaretlenen hatları çizerek 

düzeltiniz. 

 Cetvel ve riga kullanmayı 

unutmayınız. 

 Leke bırakmayan bir sabun 

kullanmaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ütülenen beden parçalarını eşleştirerek 

iğneleyiniz ve prova işaretlerini diğer 

parçaya aktararak karşılaştırma işlemini 

yapınız. 

 Birbiriyle aynı olan parçaları üst üste 

yerleştirmeye dikkat ediniz. 

 Bol teyel, sabun v.b. karşılaştırma 

yöntemlerinden istediğinizi 

kullanabilirsiniz.  

 

 
 Ana hatlara paralel 2cm pay vererek dikiş 

paylarını düzeltiniz. 

 Keskin bir makas kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Etek üzerinde gerekli kontrol işaretlerini 

alınız. 

 

 
 Provada belirlenen fırfır hatlarını çiziniz.  

 Düzeltmerde cetvel ve riga 

kullanmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Arka orta hattınındaki düzeltmeleri bozmadan işaretleri aldınız 

mı?  
  

2 
Elbiseyi kişinin üzerinden prova yerlerini bozmadan çıkarttınız 

mı? 
  

3 Drapeli parçalar üzerinde kontrol işaretlerini aldınız mı?   

4 Drapeli parçaları bedenin üzerinden çıkardınız mı?   

5 Drapeli parçaların düzeltmelerini çizerek yaptınız mı?   

6 
Beden ve eteğin birleşim hattında kontrol işaretlerini alarak 

ayırdınız mı? 
  

7 Beden parçaları üzerinde kontrol işaretlerini aldınız mı?   

8 Bedenin bütün dikişlerini söktünüz mü?   

9 Beden parçalarını ütülediniz mi?   

10 Ütülenen beden parçalarını eşleştirerek iğnelediniz mi?   

11 
Birbiriyle aynı olan parçaları üst üste yerleştirmeye dikkat ettiniz 

mi? 
  

12 
Dikiş paylarını ana hatlardan 2 cm olacak şekilde ayarlayıp 

kestiniz mi? 
  

13 Keskin bir makas kullanmaya özen gösterdiniz mi?   

14 Etek üzerinde gerekli kontrol işaretlerini aldınız mı?   

15 Provada belirlenen fırfır hatlarını çizdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa, öğrenme faaliyetinde ilgili konuya 

dönerek işlemleri tekrar ediniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Öğrenme faaliyeti 1: Fantezi Elbise Kesimi, Öğrenme Faaliyeti 2: Fantezi Elbise Dikim 

Öncesi Hazırlık İşlemleri işlem basamaklarını başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize 

danışarak sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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