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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK

Saraciye Üretimi–Saraciye Modelistliği

MODÜLÜN ADI

Heybe Çanta

MODÜLÜN TANIMI

Heybe çanta yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Tezgâh işlemleri, temel kesim, temel dikiş makineleri,
saraciyede ölçü alma modüllerini almış olmak.

YETERLİK

Heybe çanta yapma ile ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmek.
Genel Amaç:
Uygun ortam sağlandığında heybe çanta yapabileceksiniz.
Amaçlar:

MODÜLÜN AMACI

Öğrenci;
1. Modele uygun kalıp hazırlayarak, firesiz kesim
yapabilecektir
2. Modele uygun montaj ve süsleme yapabilecektir.
Ortam: Saraciye üretim atölye ortamı

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI
VE DONIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Çizim ve kesim masası bulunan aydınlık bir
ortam, çelik cetvel, kalıp mukavvası, makas, zımba, kesim
lastiği, dikiş makinesi, çıtçıt, çıtçıt makinesi, kemik,
mermer, yapıştırıcı, yapıştırıcı sürme fırçası, yapıştırıcı
kutusu, deri, astar, iplik, sırım ve kauçuk.
Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Çanta her yaş kadın ve erkeğin kullandığı vazgeçilmez saraciye aksesuarlarından
biridir. Çantaların kullanım alanına ve kullanılan malzemeye göre değişen modelleri vardır.
Çanta denilince ilk önce akla kadınların kullandığı çantalar gelmektedir. Çanta
modelleri günün modasına ve ihtiyaçlara göre değişmektedir. Çanta model seçiminde
cinsiyet, yaş, kullanım alanı ve kullanılan malzeme seçimi rol oynamaktadır.
Heybe çanta eskiden çobanların ve seyyahların kullandığı kumaş ya da dokumadan
yapılan ağzı kapaklı ya da büzgülü sırt ya da omuzda taşınan torba şeklindeki çantalardır.
Günümüzde ise, heybe çanta genelde genç kızların kullandığı, pratik, kullanışlı ve
değişik malzemelerden yapılan çanta modelidir. Heybe çantada da diğer çantalarda olduğu
gibi deriden yapılanı tercih edilir. Deri çantalar daha şık ve dayanıklı olduğu için tercih
edilir.
Heybe çanta modülü zevkle ve kolay yapabileceğiniz bir çanta modülüdür. Bu modül
ile modaya uygun ve sevdiğiniz renkte deriler seçerek, değişik süsleme teknikleri ile süsleyip
beğenerek kullanacağınız şık bir çanta yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun saraciye atölye ortamı sağlandığında, modele uygun heybe çanta kalıbı çıkarıp,
çanta parçalarını pürüzsüz ve en az fire ile kesebileceksiniz

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır.



Deri heybe çanta modellerini inceleyiniz.



Çanta aksesuarları ve deri satan mağazaları gezip çanta aksesuar ve deri çeşitleri
hakkında bilgi toplayınız.



Araştırmalarınızla katalog hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. KESİM YAPMAK
1.1. Heybe Çanta
Heybe çanta deri ve değişik malzemelerden yapılan, genelde genç kızların kullandığı
ağzı büzgülü ya da kapaklı spor çantalardır. Kullanımı kolay ve şık olduğu için genç kızların
tercih ettiği, çanta modelleri arasında başta gelmektedir.

1.2. Heybe Çanta Çeşitleri
Heybe çanta kullanılan malzemeye göre çeşitlilik göstermektedir. Kullanılan
malzemeye göre heybe çantalar;







El dokuması çantalar ( halı, kilim vs. dokuma)
Örgü çantalar ( tığ ve şiş örücülüğü )
El düğümü çantalar ( makrome v.s)
Yöresel dokuma çantalar ( Kilis battaniyesi, Şile bezi vs. )
Kumaş çantalar
Deri çantalar
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Resim 1.1: Kilim dokuma çanta

Resim 1.2: Örgü çanta

Resim 1.3: El düğümü çanta

Resim 1.4: Yöresel dokuma çanta
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Resim 1.5: Kumaş çanta

Resim 1.6: Deri çanta

1.3. Heybe Çanta Kalıpları
Heybe çanta kalıpları seçilen modele göre değişir. Heybe çantanın çıkarılacak kalıpları
tespit edilir. Modülde yapılacak çanta kalıpları 6 parçadan oluşmaktadır. Ölçülendirmeye
gövde parçadan başlayarak, ölçü formuna yazılır. Ölçülere uygun olarak çanta kalıpları
çıkarılır. Çanta ölçülendirmede mezür ya da cetvel kullanılır. Çanta üzerinden alınan ölçülere
1’ er cm kıvırma payı ilave edilir.

Resim 1.7: Çanta ölçülendirme
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HEYBE ÇANTA MODEL ÖLÇÜ FORMU
Kalıp Adı

Adet

Ölçüler

Deri gövde

1

80 x 30 cm

Gövde astar

1

78 x 28 cm

Faça

1

80 x 11 cm

Fermuar kapama

1

25 x 28 cm

Taban mukavva

1

7 x 29 cm

Sap

1

12x 2,5 cm

1.3.1. Gövde Kalıbı
Heybe çanta kalıbı çıkarmaya önce gövde kalıbından başlanır. Model ölçü formundaki
ölçüler kartona geçirilir ve kesimi yapılır.
80 x 30 cm ölçülerinde kesilen gövde kalıbı ikiye katlanır. Simetrisi alınarak, alt
köşesine 5x 5 ölçülerinde kare çizilir. Bu kare kesilerek çıkartılır. Bu köşenin yapılmasının
nedeni çanta tabanını oluşturmaktır.

Resim 1.8: Çanta tabanı çıkarma

Resim 1.9: Gövde kalıbı

1.3.2. Faça Kalıbı
Faça, heybe çantanın ağız kısmına gelen, renkli deriden yapılan parçadır. Boy ölçüsü
gövde derinin boy ölçüsü ile aynı olur. Genişliği de modele göre ölçülendirilir. Dikdörtgen
şeklinde hazırlanan kalıp kesilir. Faça deriye kıvırma payı ilave edilmez.
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1.3.3. Astar Kalıbı
Astar kalıbı gövde kalıbı ile aynı şekilde çıkartılır. Tek farkı gövde kalıbından 2 şer
cm kısa ölçülendirilir. Kısa ölçülendirmesinin sebebi, astarın çanta içinde potluk
yapmamasıdır.
Astara cep yapılır. Cep ağzı fermuar ile kapatılır. Cep fermuar yeri açmak için, kalıp 2
ye katlanır. Kalıbın üst kısmından 5 cm yanlardan da 10 ar cm içeri girilerek işaretlenir.
İşaretlenen yer 1 cm genişliğinde fermuara montaj yeri açılır.

Resim 1.10: Astar kalıbı

1.3.4. Fermuar Kapama Kalıbı
Fermuar kapama kalıbı, çantanın cep kısmını oluşturmak için dikilen cebi oluşturan
kalıptır. Çanta boyu ile boyu, aynı ölçülendirilir. Genişliği de 25 cm boyu da 28 olarak
ölçülendirilen dikdörtgen kalıp kesimi yapılır.

1.3.5. Taban Mukavva Kalıbı
Çantanın taban kısmını oluşturmak için mukavvadan sertleştirme yapılır. Taban kalıbı
boyu gövde kalıbının dip ölçüsünden 1cm kısa, eni ise dip kısmına göre ölçülendirilir. 7x29
ölçülerinde 1mm kalınlığında mukavvadan taban kesilir. Kesilen taban kalıbı çanta tabanında
kullanılır. Ayrıca taban kesimi yapılmaz.

1.3.6. Sap Kalıbı
Heybe çanta sap kalıbı, istenilen uzunlukta ve genişlikte ölçülendirilir. Ölçülendirme
yapılırken modele ve sapın ergonomik olmasına ve çanta büyüklüğü ile de orantılı olmasına
dikkat edilir. Modüldeki çanta sapı 85x 4,5 cm olarak ölçülendirilir.
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1.4. Kesim
Heybe çanta yapımında suni deri ya da gerçek deri kullanılır. Heybe çantada gövde de
farklı renk ve ağız façasında farklı renkte deri kullanmaktadır. İstenilen birbirine uyumlu 2
farklı renkte deri kullanılabilir.
Deri kesimine başlamadan önce derinin yüzey etüdü yapılır. Kusurlu yerleri varsa
gümüş kalem ile işaretlenir.

Resim 1.11: Astar kalıbı

Kesim bıçağının ucu keskin bilenir. Derinin çıkıntılı olan kısımları çelik cetvel
yardımı ile kesilerek düzeltilir. Kalıp düz olduğu için kalıp yerleştirmesinde ve kesiminde bu
kolaylık sağlayacaktır. Kesilen yer kalıbın tam kenarını gelecek şekilde yerleştirilir. Gövde
kalıbı büyük olduğu için kesim yapılırken kalıbın kaymamasına dikkat edilir.

Resim 1.12: Deri kenarlarının düzeltilmesi

Diğer farklı renkte seçilen deriden de ağız façası kesilir. Sap, kalıbı da deriden
kesildikten sonra deri kesimi biter.
Astar kesimi için gövde deri renginden astarlık kumaş seçilir. Astarlık kumaştan
gövde astarı ve fermuar kapama kesilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Heybe çantayı ölçülendiriniz.

 Detayları gözden kaçırmayınız.

 Gövde kalıbı ölçülerinde ( 80x30) karton
kalıbı hazırlayınız.

 Düz kenarlarda kalıp kesimini çelik
cetvel yardımı ile yapınız

 Gövde kalıbının alt kenarlarını 5x5
ölçülerinde kare kesiniz

 Kalıbı ikiye katlayıp simetrisini alıp
köşeleri kesiniz.
 Faça kalıbı boy ölçüsü ile gövde kalıbı
boy ölçüsünün aynı olmasına dikkat
ediniz.
 Astar kalıbının ölçülerinin potluk
yapmaması gövde kalıbından 2’şer cm
küçük olmasına dikkat ediniz.

 Faça kalıbını ölçülere uygun hazırlayınız
 Astar kalıbını hazırlayınız.
 Astar kalıbı 2 ye katlanır üstten 5 cm
ölçülerek,10 cm uzunluğunda 1 cm
genişliğinde fermuar yeri açınız.

 Kesim işlemi yaparken bıçağın kesim
riskine karşı dikkatli olunuz

 Astar kapaması için 25 x29 cm
ölçülerinde kalıp hazırlayınız

 Ölçüleri kartona aktarırken dikkatli
olunuz.

 Taban mukavva kalıbını (29x7cm)
hazırlayınız

 Mukavva kalınlığının 1mm olmasına
dikkat ediniz.

 Sap kalıbını ( 85x4,5) hazırlayınız

 Sapın ergonomik olmasına dikkat edilir

 Hazırlanan kalıplardan deri ve astar
kesimi yapınız

 Kesim işini ekonomik ve kalıpları
kaydırmadan yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Heybe çantayı modele uygun ölçülendirdiniz mi?
2. Gövde kalıbını ölçülerinde ( 80x30) karton kalıbı hazırladınız
mı?
3. Gövde kalıbının alt kenarlarını 5x5 ölçülerinde kare kestiniz mi?
4. Faça kalıbını ölçülere uygun hazırladınız mı?
5. Astar kalıbını ölüye uygun hazırladınız mı?
6. Astar kalıbını 2 ye katlayıp üstten 5 cm ölçülerek,10 cm
uzunluğunda 1 cm genişliğinde fermuar yeri açtınız mı?
7. Astar kapaması için 25 x29 cm ölçülerinde kalıp hazırladınız mı?
8. Taban mukavva kalıbını (29x7cm) hazırladınız mı?
9. Sap kalıbını ( 85x4,5) hazırladınız mı?
10. Hazırlanan kalıplardan deri ve astar kesimi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Heybe çanta sadece deriden yapılan çantalardır

2.

( ) Faça çantanın ağız kısmındaki deri parçasıdır

3.

( ) Gövde astar kalıbı gövde kalıbından 2 cm küçük hazırlanır.

4.

( ) Çanta üzerinden ölçülendirme yapılırken, kıvırma payları ölçüye ilave edilir.

5.

( ) Kesim için önce küçük kalıplar deri üzerine yerleştirilir

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile çantanın montajını modele uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır;



Dikiş makinesinde düz dikiş çalışmalarını izleyerek, sizlerde düz dikiş
çalışmaları yapınız



Heybe çanta modellerinde kullanılan süsleme çeşitlerini araştırınız.



Süslemede kullanabileceğiniz hazır gereçleri araştırınız



Edindiğiniz izlenimleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MONTAJ
2.1. Süsleme
Çantanın üstüne süsleme yapılacaksa birleştirme işlemine başlamadan süslemesi
yapılır. Çanta süslemesi modele, modaya ve isteğe göre yapılabilir. Süsleme işlemi gövde ya
da faça deri üzerine yapılabilir.
Çanta üzerine farklı renkte deriden çiçekler ya da şekiller kesilip birleştirilerek çanta
süslenebilir. Ya da hazır gereçler kullanılarak da çanta süslenir. Gövde deri üzerine süsleme
yapılır, sonra montaja geçilir.

Fotoğraf 2.1: Süslemede kullanılan gereçler
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2.2. Montaj
Kesilen çanta parçaları modele uygun olarak birleştirilir. Parçaları birleştirirken işlem
sırasına göre birleştirme yapmaya dikkat edilir.

2.2.1. Sap Hazırlama
Sap hazırlamak için, kesilen sap derinin tersinden bütün yapıştırıcı sürülür. Deri enine
iki ucundan tam ortasından ikiye katlanır. Katlanan kısım çekiçlenerek, iyice yapışması
sağlanır.
8 888 katlala

Fotoğraf 2.2: Sapın ikiye katlanması

Katlanan sap makinede her iki kenarından deri renginde iplik ile makinede dikilir.
Dikimi tamamlan sap montaja hazır hale gelir.

Fotoğraf 2.3: Sap kenarlarının dikimi

Fotoğraf 2.4: Montaja hazır sap
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2.2.2. Astar Hazırlama
Gövde astarı hazırlamak için fermuar için kesilen kısma astarın ters tarafından çift
taraflı bant çekilir. Ya da kenarlara 0,5 cm den yapıştırıcıda sürülebilir.

Fotoğraf 2.5: Fermuar ağzının hazırlanması

Yapıştırıcının üstüne gelecek şekilde kaydırmadan fermuar yerleştirilir. Astarın üst
kısmı dikilmeden diğer üç kenarı 0,5 cm den dikilir.

Fotoğraf 2.6: Astara fermuarın
yerleştirilmesi

Fotoğraf 2.7: Fermuarın dikilmesi
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Astarın cep kısmını yapmak için kapak astarının dört kenarına yapıştırıcı sürülür.
Gövde astarın tersinden, üst kısmından başlayarak yapıştırıcı sürülen astar kapama
yapıştırılır. Astarın dikilmeyen fermuar birleştirme yerinden dikilerek, astar kapama astar ile
birleştirilir.

Fotoğraf 2.8: Cep kapama astarının dikimi

Hazırlanan astar ikiye katlanır. Tersinden 0,5 cm dikiş payı ile dikilerek birleştirilir.

Fotoğraf 2.9: Astar yanının dikimi

Astar tabanının tersinden her iki kenardan 5er cm ölçülerek, 0,5cm dikiş payı ile
dikilir. Tümünü dikilirse astar gövde deri ile birleştirilemez. Taban yapmak için alt dikiş ile
yan dikiş karşılıklı getirilir ve taban kısmı oluşturmak için dikilir. Dikilen astarın iplikleri
temizlenir. Taban kısmı da yapılan astar, birleştirme için hazır hale gelmiş olur.

Fotoğraf 2.10: Taban dikişlerini karşılıklı
getirme

Fotoğraf 2.11: Taban dikimi
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Fotoğraf 2.12: Birleştirmeye hazır astar

2.2.3. Faça İle Gövdeyi Birleştirme
Faça derisinin uzun kenarına gövde ile birleştirmek için 0,5 cm den yapıştırıcı sürülür.
Gövde deri ile faça kaydırmadan birleştirilir. Yapıştırılan kısım faça derisi renginde ya da,
gövde deri renginde iplik ile dikilir.

Fotoğraf 2.13: Faça ile birleşmiş gövde

Faça ile birleştirilen gövde ters çevrilir. Tersten yan kısmı ve alt 1 cm den dikilir.
Astar tabanında olduğu gibi yan dikiş ile alt taban dikiş tam karşılıklı gelecek şekilde
birleştirilir. Birleştirilen kısımlar 1 cm den dikilir. Çanta astar ile montaja hazır hale getirilir.
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Fotoğraf 2.14: Gövde taban oluşturma

Fotoğraf 2.15: Astar ile montaja hazır gövde

2.2.4. Tabana Mukavvayı Yerleştirme
Tabanı hazırlanan çanta gövde düz çevrilir. Taban mukavvaya bütün yapıştırıcı
sürülür. Mukavva çantanın taban kısmına tam ortalı gelecek şekilde yapıştırılır. Çekiçle
vurularak, mukavva sabitlenir.

Fotoğraf 2.16: Gövde tabanına mukavvayı yerleştirme

2.2.5. Astar ile Gövdeyi Birleştirme
Çanta façanın ağız kısmına 0,5 cm den yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı sürülen kısma
astarın ön gövdesinden ( fermuarlı kısım) başlanarak, yan dikişler üst üste gelecek şekilde
astar yapıştırmaya başlanır. Astar ile deri gövdenin tam örtüşmesine, arada potluk
yapmamasına dikkat edilir. Yapıştırılan kısım iyice birleşmesi için çekiç ile vurularak
yapışması sağlanır.
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Fotoğraf 2.17: Gövde İle Astarı birleştirme

Fotoğraf 2.18: Birleşen kısmı çekiçleme

Astar ile gövdenin yapıştırılan faça ağzı makinede dikilir. (Astarın dikilmeyen alt
kısmı makinede dikmede bize kolaylık sağlayacaktır). Dikilmeyen alt kısmı uçları içeri
kıvrılarak dikilir. Astar çanta içine yerleştirilir.

Fotoğraf 2.19: Astar ile gövde ağzını birleştirme

Fotoğraf 2.20: Astar tabanını dikişe
hazırlama

Fotoğraf 2.21: Astar tabanını dikme
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Ağız façası tam ortasından gövde içine katlanır. Katlanan yerden makine dikişi çekilir.

Fotoğraf 2.22:Ağız Façayı katlama

Fotoğraf 2.23: Faça ağzının dikimi

Astar ile birleştirilen çanta iplikleri de temizlendikten sonra sap montajı için hazır hale
gelmiş olur.

Fotoğraf 2.24: Faça Dikimi Yapılan çanta

2.2.6. Sap Montajı
Hazırlanan sap, gövde ile façanın birleştiği yerden itibaren çantaya yapıştırılır Sapın
birleştirilen dört kenarı da makinede ağız kısmı zigzag yapılarak dikilir. Sapın uç kısımlarına
zımba basılır.
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Fotoğraf 2.25: Sapın çantaya dikimi

Fotoğraf 2.26: Sapa zımba basımı

Sap montajı yapılan çantanın ağız kapatma büzgüsü için delikler açılır. Çantanın ön
ortasından başlanarak,5 cm ara ile işaretlenir ve çarklı zımba ile delik açılır. Açılan deliklere
kuşgözü ( açık zımba ) takılır.

Fotoğraf 2. 27: Delik yerlerinin işaretlenmesi

Büzgü yerleri açılan çantayı büzgüsü için kalın sırım ya da makrome ipi takılır. Büzgü
için renkli sırımlar örülerek ve uçlarına renkli boncuklar takarak da süslenebilir.

Fotoğraf 2.28:Ağız büzgüsü yapılan çanta

Fotoğraf 2. 29: Büzgüye boncuk takılmış
çanta
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Modele uygun süsleme seçimi yapınız

 Süsleme yaparken modaya, modele
uygunluğa dikkat ediniz

 Süsleme malzemesini modele göre
çantanın uygun yerine monte ediniz

 Aksesuarı monte ederken yerini önceden
tespit ediniz. Çıkardığınız zaman deride
iz bırakacağını unutmayınız

 Sap dersine yapıştırıcı sürünüz.

 Yapıştırıcıyı sapın bütün iç kısmına
sürünüz

 Deriye enine tam ortasında birleşecek
şekilde katlayınız

 Sapın tam ortada birleşmesine dikkat
ediniz

 Birleştirilen sapı çekiçleyerek sıkışmasını  Sapın birleştirilen kısmının açılmaması
sağlayınız.
için iyice sıkışmasına dikkat ediniz
 Sapın her iki kenarını dikiniz

 Sapı deri renginde iplik ile kaydırmadan
dikmeye özen gösteriniz

 Astarın kesilen fermuara ağzına çift
taraflı bant çekiniz ya da yapıştırıcı
sürünüz.

 Yapıştırıcıyı 0,5 cm içerden sürünüz

 Yapıştırıcı sürülen kısma fermuarı
yapıştırınız.

 Fermuarı yapıştırırken kaydırmamaya
özen gösteriniz.

 Fermuarı ağız kısmına gelen yeri
dikmeden üç tarafını dikiniz

 Fermuarı dikerken dikişin fermuara
üzerine gelmemesine özen gösteriniz

 Astar cebinin dört kenarına yapıştırıcı
sürünüz

 Yapıştırıcıyı kenarlara taşırmadan
sürünüz

 Astarın fermuara dikilen üst tarafına
kenardan başlayarak cep astar
yapıştırınız.

 Astarı kaydırmadan yapıştırınız

 Fermuar dikişi yapılmayan kenar astara
cep kapama astarı dikiniz.

 Dikişleri kaydırmadan yapmaya özen
gösteriniz

 Astar ikiye katlanır 0,5 cm den dikiniz

 Dikiş yaparken astar kenarlarının tam
birleşmesine özen gösteriniz
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 Taban kısmı her iki taraftan 5cm dikiniz

 Tabanın köşelerinden itibaren 5 er cm
dikiniz

 Taban ile yan dikişi karşılıklı getirerek
köşeyi dikiniz

 Yan ve taban dikişlerinin tam karşılıklı
gelmesine dikkat ediniz

 Façanın kenarına yapıştırıcı sürünüz

 Yapıştırıcıyı 0,5 cm den sürünüz

 Façayı gövde üzerine yapıştırınız.

 Yapıştırırken derilerin kaymamasına
özen gösteriniz

 Yapıştırılan façayı dikiniz

 Dikiş ipliğinin deri rengi ile uyumlu
olmasına özen gösteriniz

 Gövdenin yan ve taban kısmını dikiniz.

 Dikişleri derinin tersinden yapmayı
unutmayınız.

 Yan ve taban dikişlerini karşılıklı
getirerek, taban köşeyi dikiniz.

 Dikişlerin tam karşılıklı gelmesine özen
gösteriniz.

 Oluşturulan taban kısmına taban
mukavvayı yerleştiriniz.

 Taban mukavvanın tam oturmasına
dikkat ediniz.

 Çanta faça ağzına tersinden yapıştırıcı
sürünüz

 Yapıştırıcının fazla taşmamasına özen
gösterilir.

 Façaya astar kenar dikişleri üst üste
gelecek şekilde yapıştırınız

 Astar ile gövdenin tam üst üste gelmesine
özen gösterilir.

 İyice yapışması için çekiçleyiniz

 Çekicin ele vurmamasına dikkat edilir

 Birleştirilen gövde ile faça yapıştırılan
yerden dikiniz

 Astarın dikilmeyen alt kısmından el
sokularak çantanın rahat dikimi sağlanır.

 Astarın dikilmeyen alt kısmı da uçlar
içeri katlanarak, düz kısmından dikiniz

 Uçları gözükmeyecek şekilde içeri
katlamaya dikkat ediniz.

 Çantanın düz kısmını çevirerek ağız
façayı gövde üzerine katlayınız

 Façanın tam ortadan katlanmasına özen
gösteriniz.

 Katlanan üst kenarını makinede dikiniz

 Dikişin kaymadan ve net olmasına dikkat
ediniz
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 Gövde ile façanın birleştiği yerden yan
dişi üzerine sapı yapıştırınız

 Her iki sapı da kaydırmadan yapıştırmaya
dikkat ediniz

 Her iki sapı da makinede dikiniz

 Sapın üst kısmına gelen yere zigzag
dikişi yapınız

 Sapın faça ile birleşme kısmına zımba
takınız

 Zımbanın çok büyük ya da küçük
olmamasına dikkat ediniz.

 Façanın ön ortasından başlayarak büzgü
için 5 cm aralıkla delik açınız

 Delik yerlerini cetvel ile ölçerek deri
kalemi ile işaretledikten sonra deliniz.

 Deliklere kuş gözü ( açık zımba) basınız

 Zımba basma makinesine zımbalara
uygun aparat takınız

 Deliklerin içinden sırım ya da makrome
ipliği geçirip uçların boncuk takınız

 Boncukların renk uyumuna dikkat ediniz

 Çantanın kalite kontrolünü yapınız

 İplikleri ve yapıştırıcı izlerini
temizleyiniz
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
 Modele uygun süsleme seçimi yaptınız mı?
 Süsleme malzemesini modele göre çantanın uygun yerine monte
ediniz
 Sap derisine yapıştırıcı sürüp katladınız mı?
 Sapın her iki kenarını diktiniz mi?
 Astarın kesilen fermuara ağzına çift taraflı bant çekip ve ya
yapıştırıcı sürüp, yapıştırıcı sürülen kısma fermuarı yapıştırdınız
mı?
 Fermuarı ağız kısmına gelen yeri dikmeden üç tarafını diktiniz
mi?
 Astarın fermuara dikilen üst tarafına kenardan başlayarak cep
astar yapıştırdınız mı?
 Fermuar dikişi yapılmayan kenar astara cep kapama astarı
diktiniz mi?
 Astar ikiye katlanır 0,5 cm den diktiniz mi?
 Taban kısmı her iki taraftan 5cm diktiniz mi?
 Taban ile yan dikişi karşılıklı getirerek köşeyi diktiniz mi?
 Façayı gövde üzerine yapıştırıp diktiniz mi?
 Yapıştırılan façayı diktiniz mi?
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Evet

Hayır

 Gövdenin yan ve taban kısmını diktiniz mi?
 Yan ve taban dikişlerini karşılıklı getirerek, taban köşeyi diktiniz
mi?
 Oluşturulan taban kısmına taban mukavvayı yerleştirdiniz mi?
 Çanta faça ağzına tersinden yapıştırıcı sürüdünüz mü?
 Façaya astar kenar dikişleri üst üste gelecek şekilde yapıştırdınız
mı?
 Birleştirilen gövde ile faça yapıştırılan yerden diktiniz mi?
 Astarın dikilmeyen alt kısmı da uçlar içeri katlanarak, düz
kısmından diktiniz mi?
 Çantanın düz kısmını çevirerek ağız façayı gövde üzerine
katladınız mı?
 Katlanan üst kenarını makinede diktiniz mi?
 Her iki sapı da makinede diktiniz mi?
 Sapın faça ile birleşme kısmına zımba taktınız mı?
 Façanın ön ortasından başlayarak büzgü için 5 cm aralıkla delik
açıp zımba taktıınız mı?
 Çantanın kalite kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ölçme değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Süsleme işlemi çanta montajından önce yapılır.

2.

( ) Taban mukavvası 1mm lik mukavvadan yapılır.

3.

( ) Heybe çanta ağzı büzgüsü için standart ölçü vardır

4.

( ) Çift taraflı bant yapıştırıcı yerine kullanılabilir.

5.

( ) Renkli deriden çiçekler kesilerek süsleme malzemesi olarak kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme “ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi heybe çanta yapımında kullanılan malzeme değildir?
A) El dokuma
B) Örgü
C) Deri
D) Plastik

2.

Faça çantanın neresinde kullanılır.
A) Ağız kısmında
B) Körük kısmında
C) Sap kısmında
D) Faça çantanın parçası değildir

3.

Heybe çantada astarın deriden küçük ölçülendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Astara gerek olmaması.
B) Cep yapılacağı için
C) Astarın çanta içinde potluk yapmamasıdır.
D) Hiç biri

4.

Heybe çanta süslemede aşağıdakilerden hangileri kullanılır?
A) Deriden çiçekler
B) Hazır metal süsleme malzemeleri
C) Zımbalar
D) Hepsi

5.

Çanta üzerinden alınan ölçülere kaç cm kıvırma payı ilave edilir
A) 1 cm
B) 0,5 cm
C) 1,5 cm
D) Kıvırma payı ilave edilmez

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.
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CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Yanlış

2

Doğru

3

Doğru

4

Doğru

5

Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Yanlış

4

Doğru

5

Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

D

2

A

3

C

4

D

5

A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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