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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Erkek Terziliği

MODÜLÜN ADI Frak Dikimi II

MODÜLÜN TANIMI
Frak dikim işlemleri, son ütü ve son kontrol işlemlerinin
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL “Frak Dikimi I” modülünü başarmış olmak

YETERLİK Frak dikmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun Frak dikimi
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Frak dikim işlemlerini tekniğe uygun olarak

yapabileceksiniz
2. Frak son ütü ve kontrol işlemlerini kalite niteliklerine

uygun olarak yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Düz sanayi makinesi, overlok makinesi, kumaş, tela, astar,
elyaf, makine iğnesi, vatka, fitil, dikiş iplikleri, dikiş iğnesi,
toplu iğne, çizgi taşı, ütü, ütü bezi, ütü masası.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Sizden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı
bilgileri ve performansınızın eksik noktalarını belirleyen
ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz.
Ayrıca öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığınızı
ve günlük yaşamla da ilişkilendirebildiklerinizi ortaya
koyan proje ödevleri verilecektir.

AÇIKLAMALAR



GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tören kıyafeti olan Frak sipariş üzerine dikilen bir giysidir. Bu modül erkek terziliği
alanında detayları tamamlayan, becerilerinizi pekiştiren bir çalışmadır. Frakın dikimini
öğrenmek becerinizi geliştirmenizi sağladığı gibi, gelecek siparişleri gönül rahatlığı ile
dikebilmenizi sağlayacaktır.

Frak dikimi sektörde sayılı kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle bazı büyük
firmalar frak dikimini hazır giyim alanında da uygulamıştır.

Bu modülde frak dikimi, son ütü ve son kontrol işlemleri anlatılmaktadır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığın da frak dikim
işlemlerini tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

Frak son ütü ve kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapabileceksiniz.

 Frak dikimi yapan terzi ve hazır giyim firmalarını araştırınız.

 Çalışma teknikleri hakkında bilgi toplayarak frak çalışmalarını yerinde
gözlemleyiniz.

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Resim 1.1. Frak modeli

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1. FRAK DİKİMİ

1.1. Frak 2. Prova Kontrol İşlemleri

1.1.1. Frak 2. Provaya Hazırlama İşlemleri

Frakta telalamadan sonra Sadafodra provaya (2. prova) geçilir. Telalama işlemi
tamamlanmış olan frak 2. provaya hazır hale getirilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Mostrayı yaka formunu vererek ütüleyiniz.

 Telalı ön bedene ceket form ütüsüyapınız.

 Form ütülerinde kambur kullanınız.

 Omuzları dikiş paylarına dikkat ederek,
molayı

 yedirerek teyelleyiniz.

 Frak yanlarını teyelleyiniz.

 Teyelleme yaparken dikiş paylarına
dikkat ediniz.

 Arka ortasını düz teyelle birleştiriniz.

 Arka kupları ve yan dikişleri düz teyelle
birleştiriniz.

 Sağ bedeni sol beden üstüne
kapatınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.1.2. Prova İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Frakı prova yapılacak kişiye giydiriniz.

 Provada düzeltme işlemini sol tarafta
yapınız.

 Genel duruşu kontrol ediniz.

 Prova esnasında arka omuzu ön omuza
kapatınız.

 Prova esnasında; ön beden, arka
beden,yan dikişler, omuz, cep yerleri ve
mostranın duruşunu kontrol ediniz.

 Frakın ön ortasında çekme
yapıpyapmadığını kontrol ediniz.

 Yaka açıklığını kontrol ediniz.

 Frak pens dikişinin
düzgünlüğünükontrol ediniz.

 Frak boyunu kontrol ediniz.

 Düzeltilmesi gereken yerlere yeni
işaretler alınız.

 Düzeltme yapılacak kısmı sökerek vücut
özelliğine göre yeniden iğneleyiniz.

 Omuzdaki vatka yüksekliğini iğne ile
tutturunuz.

 Ön ortasını karşılıklı gelmek üzere
iğneleyiniz.

 Arka parçanın etek ucu normal duruşta
iken, arka yaka çevresinden frakı
gömleğe iğneleyiniz

 Frak dar veya bol ise vücut üzerinde
düzeltiniz.

 Prova olacak şahsın gömlek giymiş
olmasına dikkat ediniz.

 Provayı aydınlık bir ortamda,
aynakarşısında yapınız.

 Ön ortasında çekme yapıyorsa, ön
omuzdaki ilave dikiş payını açınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Omuz ve kol evini gözden geçiriniz.

 Tek taraflı omuz düşüklüğü var ise düşük olan omuzu tespit ediniz.

 Ön ortasında yaka açıklığını işaretleyiniz.

 Alt yaka şeklini kontrol ediniz.

 Yırtmaç boyunu işaretleyiniz.

 Kontrol sırasında düzeltilecek yerlere
işaret alınız.

 Giysiyi Sadafodra provadan çıkarınız.

 Düzeltilecek yerlerin iğnelerini düzgün
takınız.

 Giysiyi çıkarırken iğnelerin
düşmemesine dikkat ediniz.

 Teyellerini sökünüz.
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1.1.3. Frak Karşılaştırma İşlemleri

Sadafodra provasında yapılan düzeltmeler sonrasında karşılaştırma işlemine geçilir.
Sol bedende yapılan düzeltmeler sağ bedene aktarılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Alt yaka formunu yeniden çiziniz.

 Karşılaştırma işlemini yapınız.

 Sağ bedenle sol bedeni yüz yüze masaya
seriniz.

 Çizgilerin üzerinden elle tab ederek
işaretleri karşı tarafa geçiriniz.

 Çizgiler üzerinden farklı renk iplikle
teyel alınız.

 Sol beden üzerinde yapılan düzeltmeleri
çizgi taşı ile yeniden çiziniz.

 Kol evini çiziniz.  Frak beden birleştirme işleminde
kullanılacak hatların tamamının
belirlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 Karşılaştırma işlemi tamamlanmış olan frakta oya yapım işlemine geçilir.

UYGULAMA FAALİYETİ- 1
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İşlem Basamakları Öneriler

 Frak karşılaştırma işlemlerini
tamamlayınız.

 Ön bedenlerde ana hatlar
üzerinden teyel alınız.

 Ana hatlarda, telayı tutturmadan düz teyel
alınız.

 Mostra kenarındaki tela fazlalığını
kesiniz.

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

 Ekstraforu yaka ayağından 2cm
içeriden başlayarak, ön bedenin
tamamında yaka kenarı düz
teyelinin dibine gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Ekstrafor veya astarın en düzgün olan

 kenarının düz teyel tarafında olmasına dikkat
ediniz.

 Yaka ayağına yerleştirilen ekstraforu yaka
boyunun ortasına kadar uygulayınız ve bu
mesafede 0,5cm yedirme yapınız.

 Ekstraforu baskı dikişi ile telaya
tutturunuz.

 Ekstraforu baskı dikişi ile bedene
tutturunuz.

 Yaka ayağına paralel ve 1,5- 2cm

 Uygulanan dikiş tekniklerinin düzgün
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYET- 2
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içerideolacak şekilde ekstrafor
yerleştiriniz.

 Yerleştirdiğiniz ekstraforu baskı
dikişi ile tutturunuz.

 Mostrada kumaşı düz teyelden1cm
pay vererek kesiniz.

 Yaka çevresindeki payları düz
teyelden

 kıvırıp iğne ardı veya punto dikişi
ile tutturunuz.

 Her iki bedeni aynı şekilde tamamlayınız.
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1.2. Frak Dikim İşlemleri

Frak dikiminde sırasıyla ön bedene kuyruk parçası eklenir, arka beden hazırlanır ve ön
bedenle arka beden birleştirilir. Ön ve arka beden birleştirme işlemlerinden sonra kol ve yaka
hazırlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Telalanan kuyruk parçalarını ön bedene
yerleştiriniz.

 Teyelleyiniz.

 Kuyruğu ön bedende çıta yerleştiriniz.

 Kuyruğun takılma mesafesinin her iki
bedende eşit olmasını sağlayınız.

 Bel kavisini bozmayınız

 Çizim işlemlerinde uygun cetvel
kullanınız.

 Birleştirilecek kısımda dikiş payını
çiziniz.

 Fazlalıkları keserek düzeltiniz.

 Parçaları makine dikişi ile birleştiriniz.  Makine dikişini teladan başlayarak

UYGULAMA FAALİYETİ
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çekiniz

 Payı ikiye açarak ütüleyiniz.

 Frak arka ortasını yırtmaç çıtına kadar
makine ile dikiniz.

 Arka ortası dikiş payınıyırtmaç boyuna
kadar açarak ütüleyiniz.

 Makine dikişinin başında ve sonunda
pekiştirme yapınız.

 Yırtmaç katlama payınıbaşlangıç
noktasının 2-3 cm üstünden çıtlatınız
veya payı yuvarlak keserek esnemesini
sağlayınız.

 Yırtmaç katlama payını sol tarafa
yatırınız.

 Çıtlattığınız kısmı hristo teyeli ile
sabitleyiniz.
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 Yırtmaç başlangıcını kumaşın yüzünden
belli olmayacak şekilde kaynaştırma
dikişi ile tutturunuz.

 Kaynaştırma dikişinin sağlam olmasına
dikkat ediniz.

 Arka bedeni ön bedenin üstüne getirerek
yan dikişleri teyelleyiniz ve makine
çekiniz.

 Dikişleri açarak ütüleyiniz.

 Birleştirme dikişinde çıtları denk
getiriniz.

 Dikiş büzüşmesi olmamasına dikkat
ediniz.

 Etek boyunu yeniden çizerek düzeltiniz.

 Etek boyunda kıvırma paylarını
ütüleyiniz.

 Katlanan payları verev teyel ile
tutturunuz.

 Etek ucunu hristo teyeli ile baskı yapınız.

 Baskısı yapılan etek ucunu tekrar
ütüleyiniz.

 Katlama yaparken sağ yırtmaç ucunun
sol yırtmacın altından gözükmemesine
dikkat ediniz.

 Düzgün bir şekilde kol oyuntusunu ve
omuzu yeniden çiziniz.

 Arka kol oyuntusuna paralel olarak dikiş
payı tarafından zincir dikişi ile yedirme
yapınız.

 Kol oyuntusunda sırt genişliğine paralel
yedirme yapınız.
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 Bollukları ütü ile yediriniz.

 Kol oyuntusunu kol tahtasında ütüleyiniz.

 Bedende arka omuz dikişindeki 1,5 cm.
bolluğu yedirerek ön omuza teyelleyiniz.

 Omuz şekline göre makine ile dikiniz.

 Paylarını ikiye açıp ütüleyiniz.

 Vatka yerleştirme payını dikkate alarak,

 telayı bedene tutturunuz.

 Yedirme işlemini ütü ile yapınız.

 Omuz dikişinde telayıtutturmayınız.

 Telanın da omuz şeklini almasını
sağlayınız.

 Kolun üst kısmını ütüyle esnetiniz.

 Kolun normal duruşunu kontrol ediniz.

 Makinede iç kol dikişini yapınız.

 Payları ikiye açarak ütüleyiniz.

 Dikiş payına dikkat ediniz.
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 Ütü yaparken esnetmemeye dikkat
ediniz.

 Provada alınan kol boyu ölçüsüne göre

kolu yeniden çiziniz.

 Kol ağzı genişliğini yeniden çiziniz.

 Kol ağzı genişliğini beden numarasına
göre belirleyiniz. (48 beden altı 14–
14,5 cm, 48 beden ve üstü 15-16cm)

 Yırtmaç boyunu 8 – 10cm olarak alınız.

 Frak kolunda tela olarak yapışkan tela
veya

 ispinato kullanınız.

 Telayı 10-12 cm genişliğinde kesiniz.

 Telanın yırtmaç boyunu
geçmesinisağlayınız.

 Telayı ütüleyerek yapıştırınız.

 Yırtmaç boyuna kumaştan basılmış dört

adet frak düğmesi dikecekseniz, yırtmaç
boyunu 10cm işaretleyiniz.

 İç kolda yırtmaç payını katlayarak
ütüleyiniz.
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 Kıvırma payını, kol boyu çizgisinden
 katlayarak ütü ile kol ağzı şekline uygun

esnetiniz.

 Kol dış dikişini yırtmaç boyuna kadar
yapınız.

 Kol yırtmacının açılmasını engellemek
için ara teyeli ile tutturunuz

 Payları ikiye açıp ütüleyiniz.

 Kıvırma payını yırtmaç üzerine getirerek
telayı tutacak şekilde çatma dikişi
yapınız.

 Teyelleri sökünüz ve ütüleyiniz.

 Bedendeki arka yaka oyuntusunu
yardımcı bir kumaş üzerine çiziniz.

 Arka yakayı beden üzerinden
çıkarabileceğiniz gibi hazır kalıp ta
kullanabilirsiniz.

 Birleştirilmiş beden üzerinden arka
yaka kalıbını çıkarınız.
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 Mostranın hatlarını netleştiriniz.

 Yardımcı kumaşın üzerine telayı koyarak
arka yaka çizimini yapınız.

 Frak arka yaka çizimini tela üzerinde
tamamlayınız.
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 Arka yaka kumaşını düz boy ipliğine
göre, telayı verevden kesiniz.

 Tüm işaretleri tela üzerine geçiriniz.

 Arka yaka çalışmasında yaka telası ve
ispinatokullanınız.

 Yaka kumaşına dikiş payı
vermeyiunutmayınız.

 Arka yakada kullanmak üzere ispinato
kesiniz.

 İspinatonun arka ortasına makineçekerek
birleştiriniz.

 Telanın arka ortasına makine çekiniz.

 Kumaşın arka ortasına makine çekiniz.

 Dikiş paylarını ikiye açarak ütüleyiniz.

 Birleştirmede parçaları birbirini takip
edecekşekildeyerleştiriniz.

 Kumaşın üzerine yaka telasını ve
ispinatoyu yerleştiriniz.

 İspinatoyu yaka telasının üstüne
koyunuz.
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 Telaları alt yaka kumaşına çizgilerden
teyelleyiniz.

 Arka alt yakayı pike işleyiniz.

 Yakayı göğüs yastığı yardımı ile

ütüleyiniz.

 Yakayı, yaka ayağından 2,5 cm içe doğru
katlayarak, kavisle ütüleyiniz.

 Telada çizgi dışında kalan fazla payları
kesiniz.

 Sol yakayı sağ tarafa geçirip simetriyi
kontrolediniz.
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1.3. Frak Astar Kesim İşlemleri

Frakta hazır kalıplarla veya kontrolü yapılmış frak bedenleri üzerinden astar kesimi
yapılabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astarı ütüleyiniz.

 Masa üstüne seriniz.

 Arka bedeni astar üzerine yerleştiriniz.

 Arka ortasının kumaş katına gelmesini
sağlayınız.2,5 cm. pili payı bırakınız.

 Kenarlarından çiziniz.

 Avrupa astar kullanınız.

 Astarı kesim masasına çift kat olarak,

 tersinden yerleştiriniz.

 Astarın düz boy ipliğinin kaymamasına
dikkat ediniz.

 Astarda özür veya defo olup olmadığını

 kontrol ediniz.

 Kumaşı astara sabitleyiniz.

 Çizim araçlarının eksiksiz ve çizgi
taşının ince uçlu olmasına dikkat ediniz.

 Çizilen paylardan astarı kesiniz.

 Astar arka ortasına düz teyel alınız.

 Arka ortasını ütüleyiniz.

 Kesim işleminde katların kaymamasına
dikkat ediniz.

 Astar arka ortasını ütüleme işleminde
pili payını sağa yatırarak kat yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sadafodra yapılmış ön beden ile astarı
üst üste getiriniz.

 Ön astarı röver hattına paralel, dikiş
paylı ve mola vererek kesiniz.

 Astarı kesim masasına çift kat olarak
tersi dışında olacak şekilde yerleştiriniz.

 Astarın düz boy ipliğinin kaymamasına
dikkat ediniz.

 Kumaşı astara sabitleyiniz.

 Kesim işleminde katların kaymamasına
dikkat ediniz.

 Astarı alt yaka ayağı hizasından paylı
kesiniz.

 Kol astarını kol kalıbını kullanarak
kesiniz.

 Kol çalışması sırasında kol alt dikişi
tamamlanmadan, kolun şekline uygun
olarak ta kol astarını kesebilirsiniz.



22

 Hazır ceket vatkasını kaplayacak şekilde
siyah tela kesiniz.

 Tahta pamukla hazırlanmış hazır vatka
kullanabileceğiniz gibi, vatkayı kendiniz
de hazırlayabilirsiniz.

 Vatkaya telayı tutturunuz.

 İstediğiniz duruşu alabilmek için telayı
birkaç kat kullanabilirsiniz.
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1.4. Frak Astar Dikim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Arka astarı ceket üzerine tersi tersine
gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Yan dikişlerde astara gerekli rahatlığı
veriniz.

 Arka beden astarı ile ön beden astarını

dikiniz.

 Ön bedende koltuk altında 4-5cm
aşağıdan geçecek şekilde arka omuz
hizasında vatka payı vererek arka ortasına
kadar astarı bedene teyelleyiniz.

 Frakı omuz açık iken masa üzerinde iç
kısmı üstte olacak şekilde yerleştiriniz

 Astarın yan dikişlerini makinede veya

punto dikişi ile elde dikebilirsiniz.

 Astarın ön ortasına doğru olan kenarını
mostra üzerine gelecek şekilde,
kıvırmadan teyelleyiniz.

 Ön bedende kuyruğun başlangıç kısmında
astarı çıtlatınız.

 Astar etek ucunu kıvırıp teyelleyiniz.

 Teyeli her iki bedende de tamamlayınız.

 Astarı baskı dikişi ile tutturunuz.

 Astarı etek ucundan çekme yapmaması
için 2-3cm bolluk vererek teyel alınız.

 Astarı düzgün ve hafif yedirmeler
yaparak bedene teyelleyiniz.

 Astarı yerleştirirken vatka payını
dikkate alınız.

 Astarı yırtmaç boyuna uygun çıtlatınız.  Katlama yaparken payların dışarıdan

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yırtmaç hizasına gelen arka ortası dikiş
payını, ceket sağına gelen yırtmaç
parçasının üzerine tutturunuz.

 Köşeleri katlayınız.

görünmemesine ve üstte olacak olan
sol köşenin altından sağ köşenin
görünmemesine dikkat ediniz.

 Tutturma ve baskı işlemlerini kumaş
yüzeyinde belli olmayacak şekilde
uygulayınız.

 Sağ yırtmaç parçasını kaldırarak sol astar
parçasını sol yırtmaç parçasına
teyelleyiniz.

 Astarı kumaşa tutturunuz.

 Baskı dikişinin düzgün olmasına özen
gösteriniz.
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 Vatkayı, omuzda 2 cm kumaş payı dışa
gelecek şekilde, astarla tela arasında
omuz dikişi üzerine yerleştiriniz.

 Vatka bu haldeyken adi klapa işleyerek,
vatkayı telaya tutturunuz.

 Omuz duruş şekline göre vatkayı kol
oyuntu çizgisine paralel 4-5cm içeriden Z
teyeliyle tutturunuz.

 Vatka yerleştirme işleminde vücut
özelliklerini gözönünde bulundurunuz.

 Vatkayı manken veya şahıs üzerinde
yerleştiriniz.

 Erkeklerde genellikle sağ omuz sol
omuzagöre daha düşüktür. Bu özelliği
provada tespit ederek omuz
regulasındadikkate alınız.

 Astarı kol oyuntu çizgisi üzerine
tersinden

yerleştirerek, Z teyeli ile tutturunuz.

 Omuzda, arka beden astarını ön beden

astarı üzerine pili yaparak kapatınız ve
teyelleyiniz.



26

 Astarı omuzda baskı dikişi ile tutturunuz.

 Kol ucundan başlayarak kol astarını
makine ile dikiniz.

 Paylarını ikiye açıp ütüleyiniz

 Ütülemeyi kol tahtasında yapınız.

 Dirsek dikişinin dikiş paylarını yüz yüze

 getiriniz.

 Astarla kumaşın dikiş paylarının bir
bölümüne bol teyel alınız.

 Astarın kol boyunu belirleyiniz.

 Astarı yüzüne çeviriniz.

 Kol boyunu kolu dirsekten katlayarak

 belirleyiniz.
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 Kolu yüzüne çeviriniz.

 Kol takılırken astarın engel olmamasıiçin
kol ve astarı tepede bir miktar çatma
dikişi ile tutturunuz.

 Kol yırtmacının açılmaması için ara teyeli
ile tutturunuz.

 Kol astarını yırtmaç kapalı durumda iken

kol kıvırma payına tutturunuz.

 Kol astarına çekme yapmaması için
mola veriniz.
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1.5. Frak Montaj İşlemleri

Astar dikimi yapılan frakta kol ve yaka dikimi ile montaj tamamlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yan dikişten kol oyuntusu çizgisi
üzerinde öne doğru 2 – 2.5cm
işaretleyiniz.

 Kolun iç dikişini bu işarete getirerek
koltuk altı gelişine göre teyellemeye
başlayınız.

 Koldaki molayı omuz dikişinden beden
özelliğine göre 13-15 cm aşağıdan
başlayarak omuz dikişine 3cmkalana
kadar olan oyuntu üzerine yedirerek
teyellemeye başlayınız.

 Kontrolde kol düzgün takılmış ise, ikinci
teyeli alınız.

 İkinci kolu da aynı sistemle takınız ve

kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kol payını içten, yedirerek ütüleyiniz.

 Ütüleme sırasında kol tahtası kullanınız.

 Kol makinelerini çekiniz.

 Vatkayı, arkada gelişine göre potluk
yapmayacak şekilde kola tutturunuz.

 Tela, vatka ve astardakifazlalıkları
kesiniz.

 Kolların teyelini sökünüz.

 Tahta pamuktan 3-4 cm eninde fitil
hazırlayınız.

 Fitilin kat yeri dikiş payı hizasına
gelecek şekilde kol oyuntusuna
yerleştiriniz.

 Fitilin tutturma işlemine kolevi arka
çıtından başlayınız.
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 Fitili dikiş payına verev teyelle
tutturunuz.

 Fitil kalınlığını fazlalığı çıkartarak
düzeltiniz.

 Kol duruşunu kontrol ediniz.

 Astarı bedene gelişine göre yatırınız,
gerekli bollukları vererek, omuza kadar
koltuk altından başlayıp verev teyelle
tutturunuz.

 Kol astarına çekme yapmayacak şekilde
rahatlık veriniz.

 Frakı yüzüne çevirip kolun
düzgünlüğünü ve paylarının duruşunu
kontrol ediniz.
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 Arka astarı koltuk altından başlayıp sırt

genişliğinde pili veya yedirme yaparak

teyelleyiniz.

 Kolun iç tarafında kalan payları birbirini
tutacak şekilde elde makine dikişi
yaparak bastırınız.

 Teyellerini sökünüz.

 Baskı dikişinde iki kat iplik kullanınız.

 Yakanın arka ortasını frakın arka
ortasına yerleştirerek verev teyelle
tutturunuz.

 Yakayı bedene kaynatma dikişi ile

tutturunuz.

 Verev teyeli yakanın şekline göre mostra
parçasına tutmayacak şekilde yapınız.
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 Yakanın düzgünlüğünü manken veya
kişi üzerinde kontrol ediniz.

 Hatalar varsa, ayna karşısında tespit
ediniz.

 Yaka ile birlikte ceketin
duruşunabakınız.

 Yaka beden üzerinde potluklar
oluşturmuş ise sökerek yeniden takınız.

 İpek telayı mostra üzerine yerleştiriniz.

 Telayı mostra şekline uygun olarak
teyelle tutturunuz.

 Mostranın dönüş rahatlığını verebilmek
için mola veriniz.

Tutturma işlemi sırasında telayı astar
payının üstüne getiriniz.
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 Telayı dikiş payı vererek kesiniz.

Telada potluk veya bozukluk
olmadığından emin olunuz.

 Alt yakanın mostra parçasını kesiniz,
 yaka ayağından 1 cm alttan teyel alınız.

 Yakanın beden tarafında olan
bölümünde 1 cm dikiş payı bırakarak
fazlasını kesiniz, içe kıvırıp teyelleyiniz.

Katladığınız payı yakaya tutturunuz.

 Arka yaka mostrasının arka ortasınıdüz
boy iplik ve kumaş katı olarak kesiniz.

 Arka yakanın mostra parçasında
uzunkenarları yaka şekline göre
esneterekütüleyiniz.

 Yaka kenarında düzgünlük sağlayınız.

 Yaka kenarında dikiş paylarının 1 cm’
denfazlasını kesiniz içe katlayıp beden
yaka kenarından 1mm dışa kaydırarak
teyelleyiniz.

 Katladığınız payın dıştan
görünmesiniengelleyiniz.

 Yaka peto uçtaki payı dışa doğru
katlayıp teyelleyiniz.

 Yaka ayağından (yaka kat yeri)1
cmyukarıda mostrayı alt yakaya
teyelletutturunuz.

 Yakanın dış kenarından yaka dönüşüne
uygun, mostrayamola vererek verev

 Yaka uçlarının eşit olmasına dikkat
ediniz.
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ekstrafor dikişi şeklinde teyel alınız.

 Yaka mostrasını kaynatma dikişi
iletutturunuz.

 4,5cm genişliğinde verev parça

kesiniz. (İskonfiyet)

 Parçayı arka yaka oyuntusuna uygun

esnetiniz ve ütüleyiniz.

 Arka yaka oyuntusunda iskonfiyeti
astarla kumaş arasına yerleştiriniz.

 İskonfiyeti yaka oyuntusu dikiş payına
punto dikişi ile tutturunuz.

 Beden mostrasına tela yapıştırınız.

 Mostrayı bedenleyüzyüze yerleştiriniz
ve.peto ucuna paralel 1,5 -2 cm düz
teyel alınız.

 Frakta kullanılan düşes satenin narin bir
kumaş olması nedeni ile beden mostra
çalışmasını son ütüden önce Frak
bitiminde yapınız.

 Mostranın yaka kenarından 1-1,5 cm

görünmesini sağlayınız.

 Teyel alırken mostraya mola veriniz.

 Yaka kenarında teyel alınırken
yakadönüşü ve yaka peto uç arasında
düz boyipliğin kaymamasına dikkat
ediniz.

 Mostrayı makine dikişiyle bedene
tutturunuz.

 Yaka takma işaretine kadar makine ile

dikiniz.
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 Yaka köşesinde mostrada
yedirmeyapınız.

 Payların fazlasını kademeli kesiniz.

 Peto ucunu çıtlatınız.

 Mostranın beden tarafında rahatolmasını
sağlayınız.

 Yaka peto uçta çevirmede düzgünlük

sağlamak için payları azaltınız.

 Mostrayı ters çeviriniz.

 Çevirme işlemi sırasında ipeğin zarar
görmemesine dikkat ediniz.

 Yaka uçlarının tam olarak çıkmasını
sağlayınız.
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 Mostranın kenarı 1mm dışa kaydırarak
teyelleyiniz.

Yaka kenarına verev teyel alınız.

 Mostra üzerine Z teyel alınız.

 Sol yaka duruşunu kontrol ediniz.

 Her iki bedende aynı işlemi
tekrarlayınız.
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 Röver hattını düz teyel ile mostraya
geçiriniz.

 Beden mostrasını ile yaka mostrasını

teyelle bedene tutturunuz.

 Yaka ve beden mostrasını kaynatma

dikişi ile tutturunuz.

 Beden mostrasını röver hattından

1-1,5cm içeriden bedene tutturunuz.

 Alt ve üst yakayı gizli dikiş ile karşılıklı
tutturunuz.

 İplik olarak siyah dikiş ipliği kullanınız.

 Peto açıklığını 1-2cm tutturunuz.

(Yaka genişliğine göre değişir)
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 Mostradaki, röver hattına kadar olan tüm
teyelleri sökünüz.

 Mostrayı punto dikişi ile beden astarına
tutturunuz.

 Potluk oluşmamasına dikkat ediniz.

 Yaka kenarında 1-2 mm içerden punto
dikişiyle mostrayı bedene tutturunuz.

 Punto dikişinde ibrişim kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Frakı 2. Provaya hazırladınız mı?
2. 2. prova işlemini uyguladınız mı?
3. Gerekli kontrolleri yaptınız mı?
4. 2. prova sonrası karşılaştırma işlemlerini yaptınız mı?
5. Oya çekme işlemini yaptınız mı?
6. Ön bedeni kuyrukla birleştirdiniz mi?
7. Arka bedeni birleştirdiniz mi?
8. Yırtmaç çalışmasını tekniğine uygun yaptınız mı?
9. Ön ve arka bedeni birleştirdiniz mi?
10. Etek boyunu ayarladınız mı?
11. Kolu hazırladınız mı?
12. Arka yakayı tekniğine uygun çalıştınız mı?
13. Astar kesimini yaptınız mı?
14. Vatkayı hazırladınız mı?
15. Astarı bedene teyelleyerek yerleştirdiniz mi?
16. Astar etek ucunu bedene tutturdunuz mu?
17. Astarı yırtmaç ucundan bedene tutturdunuz mu?
18. Vatkayı bedene tekniğine uygun yerleştirdiniz mi?
19. Astar omuzunda ve sırtında gerekli molaları verdiniz mi?
20. Kolu astarladınız mı?
21. Kolu bedene tekniğine uygun taktınız mı?
22. Kola fitil geçirdiniz mi?
23. Kol astarını kapadınız mı?
24. Yaka mostrasını tekniğine uygun çalıştınız mı?
25. İskonfiyet çalışmasını yaptınız mı?
26. İpek telayı tekniğine uygun hazırladınız mı?
27. Beden mostrasını bedene tekniğine uygun diktiniz mi?
28. Peto ucunu tekniğine uygun çalıştınız mı?
29. Mostra kenarına punto dikişi yaptınız mı?
30. Beden mostrasını beden astarına punto dikişi ile tutturdunuz

mu?
31. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
32. İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Uygun ortam sağlandığında Frak son ütü ve son kontrol işlemlerini tekniğe uygun
olarak yapabileceksiniz.

 Frak dikimi ile bağlantılı olarak kalite kontrol ve son ütü yapım aşamalarını
araştırınız.

 Uygulamalardaki farklılıkları sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. Farklı
uygulamaları tartışarak olumlu ve olumsuz yönleri nedenleri ile açıklayınız.

2. FRAK SON ÜTÜ VE SON KONTROLÜ

Resim 2.1. Frak Bitim İşlemleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.Frak Son Ütüleme İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yakayı göğüs yastığı üzerinde şekline

uygun ütüleyiniz.

 Yaka ayağından yakayı bir miktar ütü ile

kırınız.

 Frak ön ve arka beden ve etek ucunu
vücut duruş şekline uygun göğüs yastığı
üzerinde ütüleyiniz.

 Frakformunu bozmadan ütüleyiniz.

 Tüm ütülemelerde uygun araç gereç
kullanınız.

 Frak üzerinde bulunan teyel izlerini
yok ediniz.

 Siyah kumaşta ki parlaklığı lustra bezi

kullanarak alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Frakın sağ ve sol ön bedenini üst üste
getirerek düğme yerlerini tespit ediniz.

 Sason ucu ile ön ortası ceket boyundan
içe doğru bir düğme boyu işaretleyiniz.

 Kalan mesafeyi ikiye bölünüz ve işaret
koyunuz.

 Düğme dikilecek yerin altında ipliği

tutturarak iğneyi yüz tarafa çıkarınız.

 İğneyi düğme deliğinin birindengeçiriniz.

 İğne veya kibrit çöpü, düğme ile kumaş

arasında kalacak şekilde iğneyi düğmenin
diğer deliğinden batırınız.

 Kumaşın altından çıkarınız.Aynı işlemi
birkaç defa tekrarlayınız.

 Düğme ile kumaş arasında oluşan iplik

bolluğunu sarınız.

 İğneyi alta geçirip altta oluşan dağınık

iplerin üzerinden birit gibi sarınız.

 İpin ucunu sıkıca tutturduktan sonra

koparınız.

 Kol yırtmacı normal duruşta iken ilik

açmadan düğme dikimi yapınız.

 Model özelliği ve isteğe bağlı olarak
düğmeleri ön pens üstüne
dikebilirsiniz.

 Düğme sayısı değişkenlik gösterebilir.

 Düğmenin diğer deliğine batmadan

düğmenin altına kibrit çöpü veya iğne
koyunuz.
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 Kola, kol yastığı geçiriniz.

 Kol tahtasında kolu çevirerek ütü bezi ile
ütüleyiniz.
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2.2. Frak Son Kontrol İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bitmiş Frakın yaka kontrolünüyapınız.

 Yakanın kişi üzerinde duruşunu kontrol
ediniz.

 Yaka uçlarının eşitliğini kontrol ediniz.

 Yaka kenarlarının netliğini kontrol
ediniz.

 Yakanın dönüşünün rahatlığını kontrol

ediniz.

 Yaka kenarında dikişlerin görünüşünü
kontrol ediniz.

 Bitmiş Frakın kol kontrolünüyapınız.

 Kolun kişi üzerinde duruşunu
kontrolediniz.

 Frak kolunun yedirmelerini
kontrolediniz.

 Kol genişliğini kontrol ediniz.

 Frak kolunda ütüleme hatalarının olup

olmadığını kontrol ediniz.

 Kol boyunu kontrol ediniz.

 Bitmiş Frakın dikişlerinin kontrolünü
yapınız.

 Dikimde kullanılan teyel ipliklerinin

temizliğini kontrol ediniz.

 Kol, yaka, sason, baskı dikişlerinin

sağlamlığı ve netliğini kontrol ediniz.

 Bitmiş Frakın astar kontrolünüyapınız.

 Astarın çekme yapıp apmadığınkontrol
ediniz.

 Astarın sarkma yapıp yapmadığını

kontrol ediniz.

 Astar dikişlerinin eksiklerini kontrol

ediniz.

 Teyellerin temizliğini kontrol ediniz.

 Bitmiş Frakın düğme kontrolünü

yapınız.

 Düğme yerlerini ve sayılarını kontrol

ediniz.

 Düğmelerin dikişini kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Bitmiş Frakın son ütü
kontrolünüyapınız.

 Ön bedende ütü formunu kontrol ediniz.

 Yakada ütü formunu kontrol ediniz.

 Kolda ütü formunu kontrol ediniz.

 Frakın genelinde ütü hataları veya ütü
ile oluşabilecek lekeleri kontrol ediniz.

 Tespit edilen hata ve eksikleri gideriniz.



46

KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yakayı formuna göre ütülediniz mi?

2. Ön ve arka beden ütüsünü yaptınız mı?

3. Düğme yerlerini tespit ettiniz mi?

4. Düğmeleri tekniğine uygun olarak diktiniz mi?

5. Kol düğmelerini tekniğine uygun diktiniz mi?

6. Kol ütüsünü tekniğine uygun yaptınız mı?

7. Ütü yaparken gerekli araç gereçleri kullandınız mı?

8. Yaka kontrolünü yaptınız mı?

9. Kol kontrolünü yaptınız mı?

10. Dikiş kontrollerini yaptınız mı?

11. Astar kontrollerini yaptınız mı?

12. Düğme kontrollerini yaptınız mı?

13. Son ütü kontrollerini yaptınız mı?

14. Tespit ettiğiniz hataları düzelttiniz mi?

15. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

16. İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz var ise öğrenme faaliyetine
dönerekişlemi tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız, bir sonraki modüle
geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KAYNAKÇA

 Erkek Ceketi Dikim Modülü1

 Erkek Ceketi Dikim Modülü 3

 Frak Kalıbı Modülü

 Frak Dikim Modülü 1

 Ankara Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü Arşiv Resimleri.

 Büyük Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu)

 USLU, İsmet, Erkek Terzisi
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