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YETERLĠK

Hurç üretmek.
Genel Amaç,

Gerekli ortam sağlandığında, hurç üretimine hazırlık
yaparak hurç dikebileceksiniz.
MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar:
1. Hurç üretimine hazırlık yapabileceksiniz.
2. Hurç dikebileceksiniz.
Ortam:Ev tekstili ürünleri dikimi için uygun aydınlık ve geniĢ
bir atölye ortamı.
Donanım:Düz dikiĢ makinesi, overlok, çalıĢma masası, sandalye,
ütü, ütü masası ve yardımcı araç-gereçler, kaynak kitaplar,
elektronik bilgi kaynakları, kumaĢ örnekleri, süsleme
örnekleri ve gereçleri, çeĢitli ürün katalogları, desen çizim
araç-gereçleri, v.b.
 Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen boĢluk doldurma, çoktan seçmeli, soru-cevap gibi
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
 Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili öğrenci,
Günümüzde, ev tekstili ürünlerindeki çeĢitlilik tercih Ģansımızın olmasını
sağlamaktadır. Hurçlar modülünde, tasarım kadar dikiĢ ve süslemede önemli rol alır.
ÇeĢitli ölçülerde hurçlar hazırlanırken bu konuda verilen bütün ayrıntılar göz önünde
bulundurulmalıdır. Hurçları hazırlayabilmek için ev tekstilinde kumaĢlar ve dikim teknikleri
bilgilerine de sahip olmak gerekmektedir.
Süsleme ve dikiĢ teknikleri ev tekstili ürünlerinin daha nitelikli, kaliteli, çekici, ilginç,
olabilmesi için teknikler hakkında bilgiye sahip olmalıyız. ÇalıĢmalarda baĢarı kazanabilmek
için konu ile ilgili teknik bilgiler yeterince incelenmeli, iĢlemler gereği gibi uygulanmalıdır
Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda ev tekstili ürünleri çalıĢmanızda
kaliteli, nitelikli ve tercih edilebilen ürünler hazırlayabileceksiniz.
Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda kaliteli ve ihtiyaçlara uygun çeĢitli
boylarda ve modellerde hurç hazırlayabileceksiniz. Yaptığınız ürünler ile ihtiyaçlarınızı
karĢılamakla beraber ekonomik gelir de sağlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇÖĞRENME

FAALĠYETĠ–1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında, hurç üretimine hazırlık yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Hurç modellerini araĢtırınız.



KumaĢ çeĢitleri ve özelliklerini araĢtırınız.



Hurçlarda standart ölçüleri araĢtırınız.

1. HURÇ ÜRETĠMĠNE HAZIRLIK YAPMA
Hurçlar, hayatımızı kolaylaĢtırmak ve eĢyalarımızı daha düzenli muhafaza edebilmek
amacıyla kullandığımız ev tekstili ürünleridir. Kullanılacak alana uygun model, ölçü ve renk
seçimi hurç üretimi açısından önemlidir.

1.1.Hurçlarda standart ölçüler
Hurçlar çeĢitlerine ve modellerine göre farklı ölçülerde üretilirler. Kullanım alanlarına
göre isimlendirilirler. Yorgan hurcu, kazak hurcu, çorap hurcu, seccade hurcu, ütü hurcu,
halı hurcu gibi, Teknoloji geliĢtikçe tekstil ürünleri de çeĢitlilik göstermiĢtir.
Hurçlar da standart ölçüler olmakla birlikte, özel çalıĢmalarda isteğe bağlı ölçülerde
hurçlar da üretilir.

1.1.1.Yorgan Hurçları
Yorgan hurçları, yorganları koruma amaçlı ve bir arada daha düzenli, muhafaza
edilebilmeleri için çalıĢılmıĢ ev tekstili ürünüdür. ( Resim. 1.1 ÇeĢitli Boylarda Hurçlar,
Resim 1.2 Yorgan Hurcu )

Resim: 1.1.ÇeĢitli Boylarda Hurçlar
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Resim: 1.2. Yorgan Hurcu



Yorgan hurcu için kesilecek parçalar ve ölçüleri

200cm x 100cm = 1 adet
50cm x 32cm = 2 adet
50cm x 18cm = 2 adet, bu ölçülere 2cm dikiĢ payı ilave edilir.

1.1.2.Çorap Hurçları
Çorap hurçlarının özelliği çorapları bir arada bulundurarak kullanımı kolay bir ev
tekstili ürünü olmasıdır.
Çorap hurçları standart ölçülere göre uygulandığı gibi isteğe bağlı ölçülerde de
dikilebilir. ( Resim. 1.3 Üstten Fermuarlı Çorap Hurcu)

Resim: 1.3. Üstten Fermuarlı Çorap Hurcu



Çorap hurcu için kesilecek parçalar ve ölçüleri

106cm x 32 cm = 1 adet
28cm x15 cm = 2 adet
28cm x10 cm = 2 adet, bu ölçülere 2cm dikiĢ payı ilave edilir.
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1.1.3.Kazak Hurçları
Kazak hurçları, kazakları koruma amaçlı ve bir arada daha düzenli, muhafaza
edilebilmelerini sağlamak amacıyla çalıĢılmıĢ ev tekstili ürünüdür.
Kazak hurçlarının kullanım alanları çok fazladır. Ġhtiyaç duyduğumuzda
aradıklarımızı kolayca bulabilmemiz ve mevsim değiĢikliklerinde giysilerimizin dolaplarda
fazla yer tutmasını engellemek amacıyla da kazak hurçlarından yararlanırız. Kazak hurçları
kullanım amacına uygun olarak standart ölçülerde dikileceği gibi özel ölçülerde de
dikilebilir. (Resim: 1.4. Üstten Kapaklı Kazak Hurcu, Resim: 1.5. Üstten Fermuarlı Kazak
Hurcu)

Resim: 1.4. Üstten Kapaklı Kazak Hurcu

Resim 1.5.Kazak hurcu
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Resim: 1.6. Üstten fermuarlı Kazak Hurcu



Kazak hurcu için kesilecek parçalar ve ölçüleri

150cm x 50cm = 1 adet
40cm x 25cm = 2 adet
40cm x 10cm = 2adet, bu ölçülere 2cm dikiĢ payı ilave edilir.

1.1.4.Halı Hurçları
Halı hurçları, kullanmadığımız halılarımızı temiz ve düzenli bir Ģekilde muhafaza
edebilmek amacıyla çalıĢılmıĢ ev tekstili ürünüdür.
Halı hurçlarını dikerken sağlam ve rahat taĢınabilen, hava geçiren özelliği olan,
sararmasını ve rutubet almasını önleyen kumaĢlar tercih edilmelidir. (Resim: 1.6. Halı
Hurcu, Resim:1.7. Üstten Büzgülü Halı hurcu )

Resim 1.7. halı hurcu
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Resim:1.8. Halı Hurcu



Resim:1.9. Üstten Büzgülü Halı hurcu

Halı hurcu için kesilecek parçalar ve ölçüleri

90 cm X 45 cm 1 adet
12 cm kordon geçirme payı ve bu ölçülere 2 cm de dikiĢ payı ilave edilir.
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1.2.Hurç Malzemelerini Seçme
Bütün tekstil ürünlerinde olduğu gibi hurç dikiminde seçilecek malzeme en önemli
noktalardan biridir.

Malzeme seçimi yapılırken Ģunlara dikkat edilmelidir






Yıpranmaya karĢı dayanıklı kumaĢlar,
Ġç yüzeyi elyaflı düz ve desenli kapitone kumaĢlar,
Yıkanabilir ve çabuk kuruyabilen kumaĢlar,
Hijyenik ve mikrop barındırmaz özelliği olan kumaĢlar,
Hava alma özelliği olan dokulu kumaĢlardır.(Ġçindeki ürünün sararmasını ve
kötü kokmasını önler.) (Resim: 1.8. Düz Kapitone KumaĢ , Resim: 1.9.Desenli
Kapitoneli KumaĢ, Resim:1.10.Özel Baskılı Kapitoneli KumaĢ, Resim:
1.11.Elyaf KumaĢ )

Resim: 1.10.Düz Kapitone KumaĢ

Resim: 1.11.Desenli Kapitoneli KumaĢ

Resim:1.12.Özel Baskılı Kapitoneli KumaĢ

Resim: 1.13.Elyaf KumaĢ
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1.3.Hurç kalıbı hazırlama
Hurçlar kullanım amacına ve kullanılacağı yere göre değiĢik ölçülerde uygulanır.

Tespit edilen ölçülere dikiĢ payı ve kapama payları eklenerek ölçü tespit edilir. Kapama
payları kullanılan kapama malzemesine göre değiĢiklik gösterir.( fermuar için 1 – 2 cm arası,
kordonla büzgü için 6-7 cm arası v.b gibi)Kullanılan kapitone kumaĢların en ölçüleri
genellikle 2 metre dir. Kapitone kumaĢların eni boy olarak kullanıldığı için daha ekonomik
olmaktadır. Hurçlarda kullanılacak yere göre ölçü alınarak hurç dikilmelidir.(örneğin dolap
içleri, kanepe altları gibi )

1.3.1.Yorgan hurcu kalıbı
Ölçüleri verilen yorgan hurcunda kullanılacak kapitone kumaĢın, eni 2 metre, boyu 1.5
metre olmalıdır. Verilen ölçüye 2 Ģer cm dikiĢ payı ilave edilmelidir. Parçalar ayrı ayrı
kesilip, Ģemada görüldüğü gibi birleĢtirilmelidir. Alttaki ikinci çizgiye 2 metre fermuar
dikilip süsleme malzemeleri kullanılmaktadır. Fermuar ve süsleme malzemeleri dikildikten
sonra diğer kısımları birleĢtirerek hurç dikimini tamamlanır.( ġekil:1.1. yorgan hurcu kalıbı)

ġekil:1.1. yorgan hurcu kalıbı
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1.3.2. Kazak Hurcu Kalıbı
Ölçüleri verilen kazak hurcunda kullanılacak kapitone kumaĢın, eni 2 metre, boyu 1
metre olmalıdır. Verilen ölçüye 2 Ģer cm dikiĢ payı ilave edilmelidir. Parçalar ayrı ayrı
kesilip, Ģemada görüldüğü gibi birleĢtirilmelidir. Alttaki ikinci çizgiye 130 cm fermuar
dikilip, süsleme malzemeleri kullanılabilir. Fermuar ve süsleme malzemeleri dikildikten
sonra diğer kısımları birleĢtirerek hurç dikimini tamamlayınız.( ġekil:1.2.Kazak Hurcu
Kalıbı)

ġekil:1.2. Kazak Hurcu Kalıbı
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1.3.3. Çorap Hurcu Kalıbı
Ölçüleri verilen çorap hurcun da kullanılacak kapitone kumaĢın, eni 2 metre, boyu 50
cm olmalıdır. Verilen ölçüye 2 Ģer cm dikiĢ payı ilave edilmelidir. Parçalar ayrı ayrı kesilip,
Ģemada görüldüğü gibi birleĢtirilmelidir. Alttaki ikinci çizgiye 88 cm fermuar dikilip,
süsleme malzemeleri kullanabiliriz. Fermuar ve süsleme malzemeleri dikildikten sonra diğer
kısımları birleĢtirerek hurç dikimini tamamlayınız.( ġekil:1.3.Çorap Hurcu Kalıbı)

ġekil:1.3.Çorap Hurcu Kalıbı

1.3.4. Halı Hurcu Kalıbı
Ölçüleri verilen halı hurcunda 2 metre enindeki kapitone kumaĢından 50 cm kumaĢ
gereklidir. KumaĢ kesilirken 2 Ģer cm dikiĢ payı ilave edilmelidir. Hazırladığınız halı hurcu
kalıbının ölçüsünü, kullanılacak ürüne göre alınmalıdır.( ġekil:1.4 Halı Hurcu Kalıbı)
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ġekil:1.4.Halı Hurcu Kalıbı

1.3.5. Seccade Hurcu Kalıbı
Kullanım alanlarına göre hazırlanan hurçlardan biride seccade hurçlarıdır. Ölçüleri
verilen seccade hurcunda kullanılacak kapitone kumaĢın, eni 2 metre, boyu 1metre
olmalıdır. Verilen ölçüye 2 Ģer cm dikiĢ payı ilave edilmelidir. Parçalar ayrı ayrı kesilip,
Ģemada görüldüğü gibi birleĢtirilmelidir. Süsleme harçlarında, dantel, verev biye, sim harç,
kurdele gibi malzemeleri kullanabiliriz. Süsleme malzemeleri dikildikten sonra diğer
kısımları birleĢtirerek seccade hurcun dikimini tamamlayınız. ( ġekil:1.5.Seccade Hurcu
Kalıbı)
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Resim 1.14.seccade hurcu

Resim: 1. 15. Seccade Hurcu
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ġekil:1.5. Seccade Hurcu Kalıbı
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1.4.Hurç Kesimi
Kullanılacak ürünün amacına ve yerine göre hurç modeli belirlenir, hazırladığımız
hurç ölçülerinin kalıpları çıkarılır. Kullanılacak kapitone kumaĢın eğrilikleri düzeltildikten
sonra hazırlanan kalıplar kumaĢa yerleĢtirilir. 2 cm dikiĢ payı verilerek kumaĢ kesilir.(
Resim: 1.13.Hurç KumaĢı Kesme) Kesilen her parça kumaĢ özelliğinden dolayı attığı için
overlokla temizlenmelidir. Dikme iĢlemi ve süsleme iĢlem basmaklarına göre bitirilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Hurçlarda kullanılan kumaĢ kartelası hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Kullanım özelliklerine göre hurç modeli
araĢtırınız.
 Konuyla ilgili çevrenizde gözlem
yapınız.
 Uygulanacak ürüne göre kumaĢ
araĢtırması yapınız.

Öneriler
 ÇalıĢmalarınız için aydınlık ve geniĢ
atölye ortamı hazırlayınız.

Resim: 1.16

 Kullanılacak malzemeyi araĢtırınız.

 Yapılan hurç modellerini ve kumaĢlarını
inceleyiniz.
 Kullanılacak yerin özelliklerine dikkat
ediniz.
 Kullanılacak kumaĢta ve modelde
süsleme malzemelerinin renk uyumuna
dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

)Hurçlarda kullanılan kapitone kumaĢının eni 3 metre olmalıdır.

2.

(

)Hurçlar, kullanım amacına göre isim alırlar.

3.

(

)Model tespitinde hurcun ölçüsü de etkendir.

4.

(

)Yıkanabilir ve çabuk kuruyabilen kumaĢlar hurç kumaĢlarının özeliklerindendir.

5.

(

)Her çeĢit artık kumaĢtan hurç dikebiliriz.

6.

(

)Fermuar ve süslemeleri hurç dikildikten sonra yapmalıyız.

7.

(

)Halı hurcu üretiminde kalın hava geçirmeyen kumaĢlar tercih edilmemelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam
sağlandığında çeĢitli boy ve modellerde hurç dikebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Hurç dikimi yapan iĢletmeleri geziniz.

2. HURÇ DĠKME
Hurçların dikimi kesimi kadar önemlidir. Hatasız ve dikkatli kesilen kumaĢların dikiĢi,
hurçların düzgünlüğünü sağlar. Hurç dikiminde kullanılan kapitone kumaĢın kenarlarının
çabuk atması özelliğinden dolayı kesildikten sonra overlokla kenarları hemen
temizlenmelidir. Kenar temizliğinden sonra hurçların modeline ve özelliğine göre süslenerek
dikilmelidir.

2.1.Hurç Dikimi Yapma
Hurçlar kullanım amacına ve model özelliğine göre farklılık gösterir. Hurçlarda
standart ölçülerin yanı sıra belirlenen ölçülerde de hurçların kalıpları çıkarılarak dikilir.
Belirlediğimiz ölçüdeki hurçları keserken, dikiĢ payını düĢünmeli ve kumaĢı ekonomik
kullanmalıyız. Kalıpları kumaĢa yerleĢtirmeden önce, kumaĢ eğriliğini mutlaka çıkarmalıyız.
Kesilen kumaĢlar ürünlerin özelliğine göre süsleme teknikleri uygulanarak dikilir.
Kapitone kumaĢlar genellikle 2 metre enindedir. KumaĢ en ve boy olarak kullandığı
için daha ekonomiktir.

2.2. Kalite kontrol
Kalite kontrolü tüm ev tekstilinde olduğu gibi hurçlar içinde önemlidir. MüĢteri
memnuniyeti, müĢterinin isteği, üretilen hurçların kalitesini ortaya koymaktadır.
ÇalıĢılan ürünün standartlara uygun olması iĢletmelerin ayakta kalabilmesi demektir.
Ġyi bir pazar bulmak istiyorsak üretilen her ürün, kalite kontrolünde geçirilmelidir. Hurç
kumaĢlarının kalitesi, kullanılan malzemenin kalitesi, dikiĢlerin sağlamlığı hurç üretimi için
önemlidir.



1.MüĢteri memnuniyetinin önemi,
2.Ürünlerin kalitesi,
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3.Kullanılan dikiĢin 1.sınıf olması,
4.Kullanılan malzemenin yeterliliği,
5.Kullanılan süsleme malzemelerinin özeni,
6.MüĢteri taleplerinin karĢılanması,
7.Ekonomik olması,
8.Ürünlerin günün teknolojisine uygunluğu,

Ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmetler müĢteri tarafından talep edilen
isteklerinin karĢılanması beklenen asıl sonuç olmalıdır.

2.3. Ütüleme
Bütün dokumalar (doğal ya da sentetik) doğal olarak biçim açısından farklıdır. Bir
kumaĢ yıkandığında, su ve ısının birlikte etkisiyle dokuları gevĢetir. KumaĢ kuruduğunda da,
dokular sertleĢir ve eski konumlarına bürünürler. Ütüler, dokuları eski hallerine getirmek için
ütü tabanı aracılığıyla ısı ve basınç kullanıp, kırıĢıklıkları yok ederek biçimlendirirler.
KumaĢların buruĢukluklarını, kırıĢıklıklarını buhar ve ısı uygulaması ile muntazam bir
Ģekle dönüĢtürebiliriz. Sıcaklığı doğru ayarlamak kumaĢ dokusu için en önemli faktördür.
Fermuarlı ürünleri ütülerken, fermuarı kapatmak ütülemeyi kolaylaĢtırmaktadır. Plastik,
naylon veya polyester fermuarların diĢlerini ütülemekten kaçınmalısınız nedeni ise
fermuarlar kolayca ütü sıcaklığıyla erir.
Ürünler ütülenmeden önce, kumaĢ özelliğide dikkate alınarak ütü ısının ayarı kontrol
edilmelidir.
Her kumaĢın kendine özgü ütüleme özelliği vardır. Ütüleme doğru yapılırsa ürünün
albenisi daha fazla olur ve satıĢı kolaylaĢtırır. (Resim.2.39. Ütü masası, 2.40. Ütü masası,
2.41. Pres ütü)

Resim.2.39. Ütü masası.

Resim.2.40. Ütü masası.
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Resim.2.41. Pres ütü

2.4. Paketleme
Günümüz koĢullarında her ürün kendini satabilme özellikleriyle donatılmıĢ olmalıdır.
Çağımızda reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikten ambalaj tasarımı ve ambalajın
önemi tartıĢılmaz. Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle
ulaĢtırılmasını sağlayan bir araçtır. Ambalajlama malların korunabilmesi, tanıtabilinmesi ve
kullanımlarının kolaylaĢtırılması için kaplanan etiketlenmedir. Paketleme görsel yolla
yapılan bir satıĢ görüĢmesidir.
Paketleme satıĢ için en önemli etkendir.( Resim.2.42.PaketlenmiĢ bir ürün.)

Resim.2.42.PaketlenmiĢ bir ürün.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen ölçülere göre kazak hurcunu kesip dikebileceksiniz.
Kullanılan malzemeler:





Kapitone kumaĢ,
DikiĢ malzemeleri, dikiĢ makinesi, overlok makinesi,
Cetvel, kurĢun kalem, silgi, Mülaj kâğıdı
Metrelik fermuar, süsleme malzemeleri,

Kazak hurcu:

150 cm x 50 cm = 1 adet
40 cm x 25 cm = 2 adet
40 cm x 10 cm = 2 adet, bu ölçülere 2 cm dikiĢ payı ilave edilir.

ĠĢlem Basamakları
 Verilen ölçülerde kazak hurcu için kalıp
hazırlayınız.

Öneriler
 Hazırlayacağınız kalıplarda verilen
ölçüleri doğru ve dikkatli alınız.
 ĠĢ önlüğü giyiniz.
 Eni 2 metre olan hazır kapitoneden 1
metre kumaĢ kullanınız.
 Verilen ölçülerde kazak hurcunda
kumaĢ hesabını dikkatli yapınız.

 Kazak hurcu çalıĢması için kumaĢı
hesaplayınız.
 Kazak hurcu için kalıp hazırlayınız.
 Verilen ölçülere göre hurç kalıbını
çıkartınız.
 Hazırladığınız kalıbı kapitone kumaĢa
yerleĢtiriniz.

ġekil:2.1. Kazak Hurcu Kalıbı

 Hazırladığınız çizim ölçülerinizi
kontrol etmeniz hata yapmamanızı
sağlayacaktır.
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 1 cm dikiĢi payı bırakarak kesiniz.

Resim:2.1. Hurç KumaĢı Kesme

 Düzgün bir kesim yapmaya özen
gösteriniz.
 Resim: 2.2.de gördüğünüz gibi her parça
ayrı kesilerek kenarlarının atmaması için
overlokla temizleyiniz.
 40 cm x25 cm olan parçaları birleĢtirerek
iğneleyiniz.
 40 cm x 10 cm olan parçaları
 BirleĢtirerek iğneleyiniz.
 Ġğnelediğiniz yerlerden teyelleyiniz.
 Yan parçaları dikiniz. Resim:2.3. te
görüldüğü gibi
Resim:2.2.Yan Parçaların Dikimi

 Overlok ayarını kontrol ediniz.

Resim:2.3.Dikilen Yan Parçalar

 Altta çizilen ikinci çizgiden130 cm
(metrelik fermuar)fermuarı teyelleyerek
bir kenarından makinede dikiniz.
 Fermuar dikiĢinden önce ve sonra dikiĢi
sabitleyin.

 Hurcunuzu dikerken kumaĢın
kalınlığına uygun makine ayarını
yapınız.
 Fermuarınızı dikerken, makineye
uygun iğneyi takın.
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 Bir kenarına fermuar dikten sonra
süsleme harcınızı dikiniz

 Fermuarınızı dikerken dikiĢi
kaydırmamaya dikkat ediniz.

Resim: 2.4.Fermuar Dikimi

Resim: 2.5.Süsleme Harcı Dikimi

 Süsleme harcının dikilmeyen tarafına
fermuarın karĢılığını dikiniz.
 Fermuarın anahtarını takarak kapatınız..

Resim:2.6. fermuar ve fisto dikilmiĢ hurç

 Süslemelerinizi uygulanacak ürüne
göre seçiniz.
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 Süsleme dikiĢinden sonra kenarları
birleĢtiriniz.
 Kenarları birleĢtirdikten sonra hurcunuz
ön yüzüne çeviriniz.

Resim:2.7.Kenar BirleĢtirme

 Yan kenarları dikerken kumaĢı
ortalamayı unutmayınız.

Resim: 2.8.Kazak Hurcu Ön Yüzü

 Hurcunuzun daha dik ve düzgün durması
için tüm kenarlardan 1 cm den kenar
dikiĢi dikiniz.

Resim:2.9.Kenar DikiĢi

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3

AĢağıda verilen ölçülere göre seccade hurcunu kesip dikebileceksiniz.
Kullanılan malzemeler:





Kapitone kumaĢ,
DikiĢ malzemeleri, dikiĢ makinesi, overlok makinesi,
Cetvel, kurĢun kalem, silgi, mülaj kâğıdı,
Metrelik fermuar, süsleme malzemeleri, (Verev biye, dantel, kurdele, boncuk)

ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmalarınız için aydınlık ve geniĢ
atölye ortamı hazırlayınız.
 Verilen ölçülerde seccade hurcu için
kalıp hazırlayınız.
 Seccade hurcu çalıĢması için kumaĢı
hesaplayınız.
 Hazırladığınız kalıbı kapitone kumaĢa
yerleĢtiriniz.
 KumaĢı keserken dikiĢ paylarını ilave
ediniz.
 Kapitone kumaĢı overlokla
temizleyiniz.

Öneriler
 Hazırlayacağınız kalıplarda verilen
ölçüleri doğru ve dikkatli alınız.
 ĠĢ önlüğü giyiniz.
 Eni 2 metre olan hazır kapitone den 1
metre kumaĢ kullanınız.
 Verilen ölçülerde seccade hurcu kalıbını
hazırlayınız.

24

ġekil :2.2. Seccade Hurcu Kalıbı

 Kalıpları kapitone kumaĢa ekonomik
yerleĢtiriniz.
 Keserken dikiĢ payını göz önünde
bulundurunuz.
 70cm x 110cm olan 1 ci parçanızın
kısa kenarlarına verev biye
teyelleyerek zigzag dikiĢ makinesi ile
dikiniz.
 46cm x 70 cm olan ikinci parçanızın
kısa kenarlarına verev biye
teyelleyerek dikiniz.
 20cm x40cm olan 3 cü parçanızın
kenarlarına verev biye teyelleyerek
dikiniz.

Resim: 2.11. Ev tekstili ürünlerinde pratik
uygulama olan hazır biye kullanabilirsiniz.

 Biyeyi kumaĢın yüzüne çevirerek
hatasız teyelleyiniz veya iğneleyiniz.

 Teyellediğiniz yerden makine
25

çekiniz
 Fermuar kullanmayacaksak, 3 parçaya
da biyenin kenarından 1 mm makine
dikiĢi (çıma dikiĢi)yapınız.
 Fermuar kullanacaksak, 3 parçaya da
biyenin kenarından fermuar (metrelik)
dikiniz.
 Metrelik fermuarların anahtarlarını
takınız.
Resim:2.12 Biye DikiĢi

 2 nci ve 3 ncü parçalarınızın biyeler
ortada olacak Ģekilde yanlardan dikiniz

 BirleĢtirme iĢleminde biyelerin ortaya
gelmesine dikkat ediniz.

 54 cm x37cm olan orta parçanızın dört
tarafına verev biyeyi teyelleyerek
dikiniz.
 30 cm x22 cm olan üst parçanızın dört
tarafına verev biyeyi teyelleyerek
geçiriniz.
 Diktiğiniz orta ve üst parçaları
kullanacağınız ürüne göre süsleme
malzemeleriyle süsleyiniz.

 Verev biyenizi teyellerken dikkatli ve
düzgün teyelleyiniz

Resim:2.13. Seccade Hurcu

 Üst parçayla 3 ncü parçayı uzun
kenardan ve ucundan teyelleyerek
dikiniz.
 DikiĢi süsleme harcınızın altından
dikiniz
 Diktiğiniz parçanın altına gelecek
Ģekilde orta parçayı birleĢtiriniz

 Kullanacağınız süsleme malzemelerini
ürüne uygun seçiniz.
 Parçaları birleĢtirirken mutlaka
teyelleyerek dikiniz.
 BirleĢtirme iĢleminde dikiĢi süsleme
harcının altına gelmesine özen gösterin
 Parçaları birleĢtirirken dikkatli ve hata
yapmadan birleĢtirin
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 3 üncü parça birleĢtikten sonra altına 2
nci parçayı da birleĢtirin
 BirleĢtirdiğiniz parçalarda, biye dikilen
kısımlar üst üste gelmesine dikkat
ediniz.
 Yanları dikilmeyen 1nci parçanın
ortasını bulunuz.
 Ortaladığınız yere daha önce
birleĢtirdiğiniz parçaları teyelleyerek
dikiniz.
 Dikerken dikiĢinizin süsleme harcının
altında kalmasına dikkat ediniz.
Resim:2.14.Ara DikiĢi Yapımı

 Hurcunuzu ön yüzüne çevirerek kalite
kontrolü yapınız.
 Kenarlarına kurdela dikerek süsleyiniz.

Resim: 2.15. Seccade Hurcu Ön GörünüĢ

Resim: 2.16. Seccade Hurcu Tesbihlik
GörünüĢü

 Hurcunuzu dikerken temiz çalıĢın.
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 Seccade hurcunuzun kalite kontrolünü
yapınız.
 ĠĢinizi temiz hatasız bitiriniz.
 Yaptığınız çalıĢmayı sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız

Resim:2.17. Seccade Hurcu GörünüĢü

 ĠĢinizi zamanında bitiriniz
 Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-4

AĢağıda verilen ölçülere göre üstten fermuarlı çorap hurcunu kesip dikebileceksiniz.
Kullanılan malzemeler:





Kapitone kumaĢ,
DikiĢ malzemeleri, dikiĢ makinesi, overlok makinesi,
Cetvel, kurĢun kalem, silgi, mülaj kâğıdı,
Fermuar(35-40 cm), süsleme malzemeleri, (Verev biye, dantel, kurdele, boncuk)

ĠĢlem Basamakları
 Üstten fermuarlı çorap hurcu için
ölçünüzü belirleyiniz.
 Kalıbınızı hazırlayınız.
 Üstten fermuarlı çorap hurcu için
kapitone kumaĢı hazırlayınız.
 Çorap hurcu için hazırlanan kalıpları
dikiĢ payı vererek dikkatlice kesiniz.
 KumaĢı keserken dikiĢ paylarını ilave
ediniz.
 35cm eninde toplam70cm boyunda
(10cmx 15cm x 20cm x 15cm x 10cm 15
cm )ölçülerinde çorap hurcunu bir adet
hazırlayınız
 Körük (yan parça) 15cm x20 cm 2 adet
kumaĢ kesilecektir
 Kapitone kumaĢı çabuk atma
özelliğinden dolayı kenarlarını overlokla
temizleyiniz.
 Hurcunuzun dikim iĢlemini yapınız.
 Kısa kenar üzerinde 1 cm dikiĢ payınızı
kıvırarak ütü ile iz yapınız.
 Ütü izinizden fermuarınızı iğneleyiniz.
 Ġğnelediğiniz yerden teyelleyiniz.
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Öneriler
 GeniĢ ve aydınlık atölye ortamı
sağlayınız.
 Güvenlik kurallarını dikkate alınız.
 Hazırlayacağınız kalıplarda verilen
ölçüleri doğru ve dikkatli alınız
 Eni 200 cm olan hazır kapitone
kumaĢından 40 cm kullanılacaktır.
 Kalıpları çıkarırken dikkatli olunuz..
 Kalıpları kapitone kumaĢa ekonomik
yerleĢtiriniz.

Resim:2.27. Hurç KumaĢı Kesme

ġekil:2.4. Üstten fermuarlı çorap hurcu-2
kalıbı

Resim:2.28.Overlok ile Temizleme

 Üstten fermuarlı hurçlarda kapama
malzemesi olan fermuar önce dikilir.
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Resim:2.29. Fermuar Ġğneleme

 Fermuar ayağı ile fermuar dikiĢi yapınız.
 Fermuar dikiĢini kapatmak ve süslemek
için önce fisto danteli iğneleyiniz ve
makine çekiniz
 Fistonuzun dikiĢini kurdele ve ya biye
bant ile süsleyebilirsiniz

Resim:2.30. Hurç Fermuarı

Resim:2.31. Fisto Ġğneleme

Resim:2.32. Fisto DikiĢi
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 Yan parçalarınızda ve ana parçada orta
iĢareti alınız
 Orta noktaları birleĢtirerek yan parçaları
ana parçaya birleĢtiriniz.
 Ġğneleyiniz ve teyelleyiniz.
 Teyelinizden makine çekiniz.
 Yan parçaları kumaĢınızın kalınlığına
uygun makine ayarında dikiniz.

Resim:2.33. Orta ĠĢareti Alma

 Ġğneleyiniz ve teyelleyiniz
 Diğer yan parçaya da aynı iĢlemi
uygulayınız.

Resim:2.34. Hurç Parçalarını Ġğneleyerek
BirleĢtirme

 Parçalara tek tek overlok yapmadınız ise
dikiĢten sonra çift kat olarak overlok
yapınız.
 Hurcun yüzünü çeviriniz.
 ĠĢinizi zamanında bitiriniz.

Resim:2.35.Hurç
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-5

AĢağıda verilen ölçülere göre halı hurcunu kesip dikebileceksiniz.
Kullanılan malzemeler:






Kapitone kumaĢ,
Kordon ipi,
DikiĢ malzemeleri, dikiĢ makinesi, overlok makinesi,
Cetvel, kurĢun kalem, silgi, mülaj kâğıdı,
Süsleme malzemeleri,

ĠĢlem Basamakları
 Verilen ölçülerde halı hurcu için
kalıp hazırlayınız.




 90 cm x 2 = 180 cm
 45 cm eninde kumaĢınızı
hazırlayınız.
 12cm kordon geçirme payı ve dikiĢ
payını ilave ediniz.







Öneriler
Aydınlık ve geniĢ bir atölye ortamı
hazırlayınız.
Hazırlayacağınız kalıplarda verilen ölçüleri
doğru ve dikkatli alınız.
Hazırlayacağınız çizim ölçülerinizi kontrol
ediniz.
2 metre boyunda,50 cm eninde kumaĢınızı
hazırlayınız.
Halı hurcunuz için kumaĢınızı hazırlayınız
Ġki kat çalıĢmaya göre çizim yapmalısınız
Ölçünüze göre kumaĢınızı kesiniz.

 Halınızın boyutlarına göre ölçünüzü
alınız.

ġekil:2.5.Halı Hurcu Kalıbı
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 Bir kısa kenar ağız kısmı olacaktır
 Ekonomik olabilmesi için eni 200
cm olan 50 cm kumaĢ kullanınız.
 Kapitone kumaĢı çabuk atma
özelliğinden dolayı kenarlarını
overlokla temizleyiniz.

 KumaĢınızı keserken hata yapmamanız için
ölçünüzü kontrol ediniz.
 KumaĢı iki kat kullanırken kılıf geniĢliğini
dikkate almalısınız.
 KumaĢı ekonomik kullanınız.
 KumaĢınızı keserken kıvırma payı ve dikiĢ
payını unutmayınız.

Resim:2.36 Overlok ile Temizleme

 Uzun kenarları ortalayarak dikiniz.
 KumaĢın kısa kenarlarını kordon
geçecek biçimde kıvırınız
 Kıvırdığınız yerden kordon geçecek
yer bırakarak dikiĢ dikiniz.
 Halı hurcunuza kordon geçiriniz.

 KumaĢınızın orta noktasından katlayarak
torba Ģeklinde dikiniz.
 Kısa kenarlarını kıvırırken kordon geçecek
geniĢlikte olmasına özen gösteriniz.
 Kalite kontrol yapınız
 DikiĢlerinizi kontrol ediniz.

Resim.2.37.Kordon Yeri Belirleme

 Kıvırma payından dikiĢinizi dikiniz
 Kordon geçme yerini açık bırakınız.
 Kordonu hazırlayarak geçiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
 Halınızı dikilen hurca geçirerek
kontrol ediniz.
 ÇalıĢmanızı zamanında bitiriniz.

Resim.2.38.Halı Hurcu

 Halınızı hurca geçirerek amacına
uygunluğunuzu kontrol ediniz.
 Yaptığınız halı hurcunuzu sınıfta
arkadaĢlarınızla karĢılaĢtırınız.
 Kalite kontrol yapınız.
 DikiĢlerinizi kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
) Hurç dikimi, kesimi kadar önemlidir.

1.

(

2.

( ) Kılıf ve hurç için, tespit edilen ölçülere dikiĢ payı ve kapama payları eklenerek
ölçü tespit edilir.

3.

( ) Kılıf ve hurç çalıĢması için, hazırlayacağınız kalıp ölçülerinizi kontrol etmenizi,
hata yapmamanızı sağlayacaktır.

4.

(

) Hurç kumaĢı kesimi hazırlanmıĢ kalıba göre yapılır.

5.

(

) Elyaf kumaĢlara da mutlaka overlok yapılır.

6.

( ) Kapitoneli kumaĢlar ve elyaf kumaĢlarda en boy olarak kullanılır ve kesim
iĢleminde dikkat edilmelidir.

7.

(

) Hurçlar kullanım açısından pratik değildir

8.

(

) KumaĢların kırıĢıklıklarını elle de açabiliriz.

9.

(

) Her kumaĢ aynı ütü ayarıyla ütülenmelidir.

10.

(

) Her ürün kendini satabilme özelliğiyle donatılmıĢ olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
UYGULAMALI TEST
BitmiĢ ölçüsü: 95 cm x 45 cm ve 25cm x 20 cm ölçülerinde olan üstten fermuarlı
hurç çalıĢması yapınız.
Süre: 8 ders saati















ĠġLEM BASAMAKLARI
ÇalıĢmanıza uygun ortamı hazırlayınız.
BitmiĢ ölçüsü 95 cm x 45 cm ve 25 cm x20 cm olacak ölçü alınız.
KumaĢ hesabı yapınız.
KumaĢınızı ölçünüze uygun hazırlayınız.
KumaĢınızı kesiniz.
Overlok yapınız.
Fermuar dikiĢinden önce fermuar dikilecek kenara biye çalıĢması yapınız.
Fermuar dikiĢi yapınız.
Süsleme yapınız.
Yan bantları (körük) iğneleyiniz.
Yan bantların (körük) makinesini çekiniz.
Ürüne uygun ütüleyiniz.
Süreyi iyi kullanınız
Kalite kontrol yapınız.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢmanıza uygun ortamı hazırladınız mı?
BitmiĢ ölçüsü 95 cm x 45 cm ve 25 cm x20 cm olacak
Ģekilde ölçü aldınız mı?
KumaĢ hesabı yaptınız mı?
KumaĢınızı ölçünüze uygun hazırladınız mı?
KumaĢınızı dikiĢ paylarına dikkat ederek kestiniz mi?
Overlok yaptınız mı?
Fermuar dikiĢinden önce biye çalıĢması yaptınız mı?
Fermuar dikiĢi yaptınız mı?
Süsleme yaptınız mı?
Yan bantları (körük) iğnelediniz mi?
Yan bantların (körük) makinesini çektiniz mi?
Ürüne uygun ütülediniz mi?
Süreyi iyi kullandınız mı?
Kalite kontrol yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Y
D
D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
D
D
D
D
Y
Y
Y
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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